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Sammanfattning 
 

Titel:   Lönsamhet och tillväxt, balanserar företagen sina finansiella mål? 

Författare:  Christina Pierre och Paulina Kaim 

Handledare:  Maria Smolander 

 

Inledning:  Vi lever i en föränderlig värld, det ekonomiska tillståndet skiftar från land till land 

och när en stor finansiell kris bryter ut så drabbas de flesta länderna. Företag möter 

varje dag utmaningar, det är dock under en finansiell kris som dessa utmaningar är 

som svårast. Det gäller i dessa situationer att företagen sätter upp 

verklighetsbaserade mål, som under de förutsättningar som råder går att uppnå. 

Samtidigt ska företagen balansera sina mål gällande lönsamhet och tillväxt så att 

både ledning och aktieägarna blir nöjda och får det som de efterfrågar.  

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företagen uppnår en balanserad mållinje 

med hjälp av nyckeltalen för tillväxt och lönsamhet. Uppsatsens syfte är även att 

undersöka vilka faktorer som påverkar den balanserade mållinjen.   

 

Metod: Uppsatsen kommer att ske i en kvantitativ ansats, genom att undersöka företag och 

hur deras finansiella mål ser ut samt hur företaget arbetar med dem. Information 

som behövs i undersökningen kommer vi få från de tre undersökta företagens 

årsredovisningar.  

 

Resultat:  Den finansiella krisen som bröt ut år 2008 har påverkat de tre undersökta företagen 

negativt. De målen som företagen satt ut för lönsamhet och tillväxt har varit för 

höga och under de tre senaste åren har dessa ibland inte uppnåtts. Då finansiella 

kriser i allmänhet kännetecknas av att många företag går i konkurs eller har det 

dåligt ställt, borde målen kring lönsamhet och tillväxt hos de tre undersökta 

företagen varit lägre satta så att de kunde möta den hårda verkligheten.    

 

Nyckelord:  ”Det interna finansiella systemet”, den balanserade mållinjen, agentteorin och 

hackordningsteorin.  
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Abstract 
 

Title:  Profitability and growth, does the companies balance their financial goals? 

Authors: Christina Pierre and Paulina Kaim 

Supervisor:  Maria Smolander 

 

Background: We live in a changing world, the economic situation varies from country to country 

and when a major financial crisis breaks out most of the countries suffer. 

Companies face challenges every day, but it is during a financial crisis that these 

challenges are hardest. In these situations it is important to set up reality based 

targets, which under the circumstances can be achieved. Simultaneously the 

companies must balance their goals regarding profitability and growth so that both 

management and shareholders will be satisfied and get what they want. 

 

Aim:  The purpose of this paper is to examine how companies achieve their balanced goal 

line by using the keywords growth and profitability. The purpose of this study is 

also to investigate which factors influence the balanced goal line. 

 

Method: The paper will be done in a quantitative approach, by examining the companies and 

how their financial goals look like and how the companies work with them. The 

information that is needed in this study will be taken from the three investigated 

companies annual reports.  

 

Results: The financial crisis that erupted in 2008 has affected the three studied companies 

negatively. The goals that the companies have set out for profitability and growth 

have been too high and over the past three years these have not been achieved. 

Financial crises are generally characterized by the fact that many companies go 

bankrupt or have it poorly. Therefor the goals regarding profitability and growth 

should have been set lower so that they would be prepared for the harsh reality.  

 

Keywords:  “The internal financial system”, the balanced goal line, agent theory and the pecking 

order theory. 
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Definitionslista   

 

Atlas Copco – Grundades år 1873 och företaget är en leverantör av lösningar för industriell 

produktivitet. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, gruv- och 

anläggningsutrustning, generatorer, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco är 

verksamma i över 170 länder (Atlas Copco, 2012). Atlas Copco vill bli sedda som ledande 

utifrån deras uppfinningar och de vill överträffa kundernas önskemål. Deras vision är att öka 

produktiviteten för sina kunder så att de uppnår långsiktiga resultat. Tanken bakom det är att 

kunderna ska få ut mer av varje investering (Atlas Copco 2012). 

 

Avkastning på sysselsatt kapital - På engelska heter det return on capital employed = ROCE 

och är ett lönsamhetsnyckeltal i procent, lönsamhetensnyckeltal är speciellt viktigt i 

finansieringsbeslut. Olika företag har olika möjligheter att generera en summa av resultat och det 

är därför viktigt att studera olika skillnader i företags resursbas. Det gör man i räntabilitet på 

sysselsatt kapital som man beräknar enligt detta: ROCE = EBIT / Total assets - current liabilities  

(Catasús 2001) 

 

EBIT - står för earnings before interest and taxes och är ett mått på ett företags vinst före räntor 

och skatt (Corporate Finance 2010).  

 

IFRS - står för International Financial Reporting Standards. Detta är en icke - vinstdrivande 

organisation som arbetar för allmänhetens intresse. Deras syfte är att åstadkomma en 

överensstämmelse mellan internationella redovisningsstandarder (ifrs 2012).   

 

Kapitalstruktur - Begreppet kapitalstruktur ger insikt i den mån som icke-eget kapital används 

för att finansiera företagets verksamhet. Ett företag kan finansieras antigen med eget kapital eller 

genom att ta upp lån. Dessa nyckeltal används främst för att bedöma företagets långsiktiga 

finansiella hälsa och överlevnadskapacitet (Hamberg 2001).  

 

Sandvik – Grundades år 1862 och man arbetade då med stålframställning i industriell skala. År 

1901 blev Sandvik noterade på Stockholmsbörsen. Sandvik är verksamma i över 130 länder och 
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de är en högteknologisk verksamhetskoncern (Sandvik, 2012). Sandviks strategi är baserad på 

fyra huvudpunkter. Den ena är att tillföra snabbhet till varje process. Den andra är att vara i 

världsklass inom varje kärnområde. Den tredje är att bli mer global i sitt tankesätt samt i sin 

organisation, genom att stärka sina lokala förankringar. Den sista är att öka fokus inom valda 

kärnaffärer (Sandvik 2012). 

 

SFF – Står för Svenska finansanalytikernas förening och den är till för finansanalytiker som är 

verksamma. De har gett ut boken Finansanalytikernas rekommendationer 2011 och den 

innehåller bland annat en nyckeltalsdel.  

 

SKF - Bildades i Sverige år 1907, då under namnet Svenska Kullagerfabriken. Idag är företaget 

väl etablerat i bland annat Europa, Asien och Sydamerika. Företaget finns i över 130 länder. 

Koncernen levererar produkter, lösningar och tjänster inom områdena rullningslager, tätningar, 

mekatronik, service och smörjsystem. Koncernen är uppdelad i tre olika divisioner: Industrial 

Division, Service Division och Automotive Division. (SKF 2012). 

 

Strategisk plan - Företag sätter vanligen upp en strategisk plan och denna plan är inget mer än 

en kommunikationsplan. I den strategiska planen finns företagens strategi som visar hur 

företagsledningen praktiskt tror att uppställda mål kan uppnås. Syftet med den strategiska planen 

som företagen har skapat är ofta att man ska kunna få organisationen att efterfölja det som 

ledningen har identifierat. Eftersom den strategiska planen är en kommunikationsplan bör den 

vara enkelt och klart formulerad, så att man kan läsa ut vad som är meddelandet i den (Hamberg 

2001).  

  

Tillväxt - Tillväxt kan vara en ökning av företagens försäljning i volym och/eller dess 

omsättning. Tillväxten för ett företag är väldigt viktig för att de ska överleva och bli större. 

Nästan alla ledningar använder en tydlig och företagsövergripande tillväxttakt som ett centralt 

moment (element) i deras långsiktiga plan (Donaldson 1984). Tillväxtmålet är valt för att utmana 

och stimulera organisationers (företags) tillväxt och inte för att begränsa dem (Donaldson 1984). 

Det finns företag som vill öka sin tillväxt mer än branschens tillväxt för att bli större och starkare 

inom denna. Det finns både organisk tillväxt och tillväxt genom uppköp. Med organisk tillväxt 
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menas att företaget expanderar internt. Det kan till exempel vara att företaget ökar sin produktion 

eller att man etablerar nya verksamheter. Tillväxt genom uppköp innebär att redan existerande 

arbetsställen med deras produktion och sysselsättning tas över av ett annat företag (Red: 

Davidsson, Delmar 2001). 

 

Totala tillgångar - Är allt som ett företag äger och man hittar ett företags totala tillgångar i 

företagets balansräkning. 

 

Utdelning - Företagens aktieägare får, om så årsstämman beslutar, en utbetalning av en del eller 

hela företagets årsvinst. Ledningsgrupper har insett vikten av utdelningar då dessa ses som en 

finansiell signal för företagets välbefinnande. Något som kanske redan är uppenbart är att de 

intäkter eller kassaflöde som inte delas ut till aktieägarna kommer att vara tillgängliga för att 

återinvestera i företaget (Donaldson 1984). En del företag har i sina finansiella mål fastställt hur 

mycket av vinsten per aktie som skall delas ut i form av utdelningar till aktieägarna. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel diskuteras bakgrunden till studien och forskningens problembakgrund. 

Vidare i kapitlet kommer även studiens problemformulering, undersökningsfrågor, syfte samt 

avgränsningar presenteras.          

  

1.1 Bakgrund 

Runtom i världen sätter man upp mål som man vill uppnå. De olika staterna har uppsatta mål, 

arbetsgivare har mål för sina anställda som dessa ska uppnå och även som privatperson har man 

ibland mål som man försöker att uppnå. I ett företag kan det finnas mål på olika nivåer. Det finns 

mål som arbetarna och tjänstemännen ska uppnå, till exempel att bli färdiga med en arbetsuppgift 

på en specifik tid. Det finns ofta även budgetmål för olika divisioner. Men det finns även mål för 

företag- och koncernledningarna. Dessa mål kan vara av olika slag.  

 

De senaste årtiondena har det diskuterats mycket kring hur företagsstrategier är kopplade till de 

olika mättalen som företagen har. Det påpekas även att företag har haft tendenser att fokusera för 

mycket på de finansiella målen och då glömt att fokuserar på de icke finansiella målen. Icke 

finansiella mål som skulle kunna finnas med i årsredovisningen är till exempel hur motiverade 

och kompetenta medarbetarna är, hur hög kvalitet varorna och tjänsterna har, hur nöjda och 

lojala kunder är samt hur snabba och pålitliga de interna processerna är. Enligt Kaplan skulle 

publicering av sådan information kunna inverka negativt på företagets resultaträkning. Men inom 

finansiering finns det en viss tendens om att nästan allt ska vara mätbart (Kaplan 1996). För detta 

arbete är de finansiella målen viktigast för att bedöma vilka ambitioner företagen har och om 

företagen uppnår de ambitioner som de har satt upp. De finansiella målen kan bidra till att 

företagen vet hur de ska hantera och förbereda sig på att övervinna en finansiell kris, medan de 

icke finansiella målen inte hjälper företag att klara sig igenom kriser. Detta är orsaken till att 

denna uppsats kommer att baseras på företagens finansiella mål.  

 

Under lågkonjunkturer finns det företag som går i konkurs medan andra företag klarar sig 

igenom lågkonjunkturer och finansiella kriser. Det innebär att företagen troligtvis har en väl 

fungerande finansiell strategi eller så befinner sig företagen i en bransch som inte påverkas av 

lågkonjunkturer och finansiella kriser (Porter 1990).  
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Tillverkningsbranschen är konjunkturkänslig inte minst då dessa företag ofta exporterar 

merparten av sina tillverkade varor till många olika länder, därmed följer tillverkningsbranschen 

konjunktursvängningarna som kan råda i de inblandade länderna (Ax 1997).  

 

Tillväxten i den svenska ekonomin är svagare än normalt för närvarande och under denna 

lågkonjunktur kommer vissa branscher att drabbas hårdare är andra. Under januari år 2012 har 

tillverkningsindustrin och den privata tjänstenäringen bidragit negativ till Konjunkturinstitutet 

barometerindikatorn. Detta tyder på att dessa typer av branscher inte får sina varor och tjänster 

sålda varken på den svenska marknaden eller på de utländska marknaderna där företagen är 

verksamma (Konjunkturinstitutet 2012).  Att ha en stadig tillväxt och lönsamhet är viktigt för ett 

företag men under konjunkturnedgångar måste alla företag kämpa extra hårt för att överleva och 

för att uppnå sina finansiella mål. 

 

Företag tappar ofta sin försäljning under konjunkturnedgångar då konsumenterna enbart har 

likvida medel för att lägga ut pengar till det som är nödvändigast. Dessutom minskar den 

generella efterfrågan på varor som ett företag säljer och försäljningen minskar därmed 

(Konjunkturinstitutet 2009). Detta leder till att företagens lönsamhet och tillväxt sjunker och 

ibland blir negativ. 

  

I denna uppsats kommer det att behandlas några teorier för hur ett företag kan se igenom sina 

finansiella strategier och sätta upp mål för hur de närmaste åren ska se ut. Enligt Donaldson 

(1984) är det viktigt att företag ser igenom sina finansiella mål och att dessa mål kan balanseras 

över tid. Att balansera sina finansiella mål innebär att ett företag följer en balanserad linje. 

Denna linje bestäms av hur företagets kapitalstruktur, aktieutdelningar samt även hur ränteläget 

ser ut i ett land. Tillväxt och lönsamhet ska följa denna linje som har byggts upp.  

  

De tre företag som behandlas i uppsatsen redovisar sina finansiella mål och strategier i sina 

årsredovisningar. Årsredovisningar är förknippade med en redovisningsmodell som utvecklades 

för flera hundra år sedan. I dagens samhälle är företag skyldiga att lämna information om sin 
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verksamhet. Detta för att lämna information till företagets intressenter då dessa kan vara beredda 

att investera i företaget (Kaplan 1996) 

 

1.2 Problembakgrund  

Företaget strävar efter att uppnå sina finansiella mål och dessa finansiella mål är ofta kopplade 

till företagets strategier. Både de finansiella målen och företagets strategier finns ofta redovisade 

i börsnoterade företags årsredovisningar. Om företaget har finansiella mål vill intressenterna ha 

kännedom om dessa.  

  

Under finansiella kriser hamnar en del företag i situationer där både lönsamheten och tillväxten 

sjunker eller där en av dessa sjunker. Detta händer speciellt om ett företag verkar inom en 

bransch som är konjunkturkänslig. När företaget har en lägre eller negativ lönsamhet och tillväxt 

måste företaget gå tillbaka till sina strategier och titta om dessa finansiella mål är uppnåbara. 

Vidare måste man även analysera om dessa finansiella mål är rimliga i enlighet med den nya 

verkligheten (Montgomery 1991). De finansiella målen kommer att ändras genom åren och ett 

företag kan inte alltid uppnå sina finansiella mål. Det är däremot viktigt att företaget är på god 

väg att lyckas uppnå dessa.   

1.3 Problemformulering 

Företag har en strategi om hur de ska uppnå sina övergripande mål. För att mäta deras strategier 

lägger de till finansiella mål som ska uppnås. Problemet är att företagen inte alltid uppnår de 

finansiella mål som de har satt upp och därför måste man undersöka om företagens finansiella 

mål är relevanta med verkligheten (Montegomery1991). De finansiella målen måste anpassas till 

företagens utvecklingsstadier, deras strategier samt det finansiella läget. 

  

Är de finansiella målen som företagen i tillverkningsbranschen har satt upp relevanta med 

verkligheten och sin egen utveckling? 
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1.4 Undersökningsfrågor 

Vad är företagens finansiella mål avseende tillväxt och avkastning på sysselsatt kapital? Hur har 

dessa finansiella mål förändrats under åren och hur jobbar företag med att sätta upp finansiella 

mål?  

 

Balanserar tillverkningsbranschen sina finansiella mål enligt ”det interna finansiella systemet”?  

  

Hur påverkar faktorerna den balanserade mållinjen och hur förändras linjen om dessa ändras? 

 

1.5 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företagen uppnår en balanserad mållinje med hjälp av 

nyckeltalen för tillväxt och lönsamhet. Uppsatsens syfte är även att undersöka hur faktorerna 

påverkar den balanserade mållinjen.   

 

1.6 Avgränsning 

Studien kommer att avgränsas till börsnoterade företag, vilket var en självklarhet då börsnoterade 

företag är redovisningsskyldiga enligt lag. Genom att ha tillgång till de valda företagens 

årsredovisningar kan vi lättare få fram information om deras mål och verksamhet. 

  

Arbetet kommer att avgränsas till enbart en bransch med tanke på att det oftast finns 

branschspecifika drag, vilket gör det svårt att jämföra företag som är verksamma inom olika 

branscher. Företag som befinner sig inom samma bransch påverkar ofta varandra och utvecklas i 

mån av detta. Branschtillhörigheten är en grundfaktor för att kunna göra en undersökning av 

olika företag (Hallgren 2002). Vi valde därmed att studera en bransch och det blev 

tillverkningsbranschen. Företagen som vi valde att studera var Atlas Copco, Sandvik och SKF. 

Anledningen till att vi valde att studera Atlas Copco, Sandvik och SKF förklaras mer i 3.2.  
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Arbetet kommer att avgränsas till en specifik tidsperiod som kommer att innefatta året 2005 till 

2011. Anledningen till att just denna tidsperiod valdes var att se om tillväxten och lönsamheten 

under den finansiella krisen uppnådde de finansiella målen som företagen hade satt upp. En till 

anledning till detta var att IFRS redovisningsprincip inrättades då, dettas tas upp mer i avsnitt 

3.6. 

 

Företag har många olika typer av mål som de ska uppnå. I denna studie kommer vi enbart att 

granska de finansiella målen, vi utelämnar verksamhetsmålen. Inom de finansiella målen 

kommer vi att avgränsa oss till enbart tillväxt och avkastning på sysselsatt kapital. Således 

utlämnas exempelvis mål avseende utdelning till aktieägare, kassaflöde samt även avkastning på 

eget kapital. Anledningen till att vi utlämnar verksamhetsmålen samt mål avseende kassaflöde är 

för att teorin ”det interna finansiella systemet” inte behandlar dessa mål och vi anser därmed inte 

att vi kan använda oss av dem när vi studerar företagen.  
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2. Teori 

I detta kapitel presenterar vi teorierna som ska ligga till grund för uppsatsen och besvara 

problemformuleringen. Först ges en inledning till teori avsnittet och därefter går vi igenom 

agentteorin, hackordningsteorin och ”det interna finansiella systemet” som uppsatsen kommer 

att bestå av.            

           

2.1 Introduktion 

För ett företag är det viktigt med finansiella mål på grund av att man oftast bygger upp en 

finansiell strategi och denna strategi brukar innehålla finansiella mål. Men det finns 

företagsledare som inte förstår nödvändigheten med att utforma företagsstrategier och även 

finansiella mål (Donaldson 1984). 

  

Det sägs att det finns ett behov av finansiella mål och behovet är att kunna demonstrera specifika 

företagsaktiviteter och hur man lyckas med dessa. Genom detta kan man tillfredsställa de som 

har investerat pengar och tid i företaget. De man vill tillfredsställa är aktieägare, anställda, 

kunder, leverantörer och länder där företagen är belägna. De finansiella målen är inte bara 

influerade av aktieägare, anställda med fler, utan de är även starkt influerade av ledningens 

önskningar om organisationens överlevnad, självständighet, självförsörjning och utveckling 

(Donaldson 1984). 

  

Uppföljningen av de finansiella målen berättar om då-tiden och om hur företaget har uppnått de 

mål som de har satt upp (Kaplan 1996). Genom att ta reda på det gamla och se hur det har sett ut 

samt vad som har gått dåligt respektive vad som har gått bra, kan man anpassa sin verksamhet 

och formulera sina framtida finansiella mål. Genom att studera denna uppföljning kan man rikta 

in sig på framtiden och ta lärdom om det som gick dåligt och därmed förbättra sig. Att ta lärdom 

av det gamla kan göra att företaget växer sig starkare. 

 

Denna uppsats har byggts upp på “det interna finansiella systemet” och för att komplettera teorin 

har även agentteorin och hackordningsteorin använts. Det är viktigt att förstå agentteorin, den 

kommer att ha inverkningar på “det interna finansiella systemet”. Beroende på hur motiverade 

företagsledningen är och hur lika mål de har gentemot aktieägarna kommer de olika finansiella 
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målen att uppnås. Agentteorin kan ha en påverkan på hur utdelningspolicyn ser ut i företagen och 

utdelningsandelen är en av parametarna i ”det interna finansiella systemet”. Därmed kommer 

”det interna finansiella systemet” att påverkas av hur aktieägare och ledningen i företag kommer 

överrens och bestämmer hur mycket som skall delas ut till aktieägarna. Om ledningen själva har 

aktier i företaget kommer de även vilja ha en egen vinning. De kommer välja att dela ut så 

mycket som de går, men fortfarande så att företaget överlever och går med vinst.  

 

För att studera “det interna finansiella systemet” måste beräkningar göras för bland annat 

skuldsättningsgraden (kapitalstruktur), utdelningsandelar och även räntesatsen efter skatt. Att då 

ha en förståelse för hur dessa kan ändras av företaget och varför man väljer att ändra dem är en 

självklarhet. Hackordningsteorin diskuterar vilken typ av kapital man ska använda för att 

finansiera sina investeringar. Beroende på hur man väljer kan skuldsättningsgraden ändras, vilket 

även påverkar företagets kapitalkostnader (räntesatsen efter skatt). Det är därför även viktigt att 

studera hur företag finansierar sina investeringar för det kommer att påverka “det interna 

finansiella systemet” och hur företagens balanserade mållinje kommer se ut.  

 

2.2 Agentteorin 

I företagen är inte alltid ledningen och investerare överens om målen som företagen har, utan det 

kan ofta vara så att ledningen inte vill maximera företagets värde. Företagsledningen kan ha 

andra motiv, som att till exempel maximera försäljningen, storleken eller marknadsandelen 

(Findlay, Whitmore 1974). Anledningen till detta kan vara att företagsledningen vill ha en 

hållbar tillväxt. Företagsledningen vill dock skapa ett intresse hos aktieägarna för att de 

existerande aktieägarna ska stanna kvar inom företaget och för att locka till sig nya aktieägare 

som vill investera i företaget. Den grundläggande skillnaden mellan ledningsgruppen och 

aktieägarna är deras intresse för antigen tillväxt eller lönsamhet. Aktieägarna vill alltid ha 

tillbaka den högsta möjliga avkastningen på sin investering, medan detta inte är ledningens 

primära mål. Ledningen vill tillfredsställa aktieägarna, men de vill inte maximera deras 

interessen. Företagen väljer en utdelningsstrategi (policy) och kapitalstruktur som aktieägarna är 

någorlunda nöjda med (Hamberg 2001). Enligt Donaldson anser företagsledningar att långsiktiga 

strategier är viktigare än ett kortsiktigt kassaflöde (Hambergs 2001). 
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Företagsledningen är mån om företagets välmående och att de åstadkommer detta välmående. 

För att visa företagets bästa sida väljer de att inte offentliggöra all information som i vissa fall 

skulle kunna skada företaget och dess rykte. De försöker att visa ett positivt ansikte utåt för att 

bland annat locka till sig nya investerare. För investerare är det dock viktigt att sprida riskerna 

genom att köpa aktier i många olika företag samt även i olika branscher (Hamberg 2001). 

Årsredovisningarna kan inte visa all data om företaget, utan mycket information utelämnas. 

Årsredovisningar kommer därmed att vara ett positivt ansikte utåt för företaget.     

  

När företagets aktieägare och företagsledningen inte har samma mål kommer det att skapas 

målinkongruens mellan dem. Med målinkongruens menas att företagets aktieägare till exempel 

vill ha en hög avkastning på aktierna genom en hög utdelning, medan ledningen däremot till 

exempel vill hålla kvar medel för investeringar. När det uppstår målinkongruens måste man 

försöka få ledningen samt aktieägarna att ha samma mål. Att få dem att eftersträva samma mål 

kan genomföras på olika sätt, till exempel att ge ut aktier till företagsledningen. I och med att 

företagsledningen har aktier i företaget kommer de att försöka uppnå samma mål som 

aktieägarna, samtidigt kommer de försöka att uppnå företagens mål. Företagsledningen kommer 

att kämpa för att uppnå både kortsiktiga mål, som till exempel en hög avkastning och långsiktiga 

mål, som till exempel att företaget skall växa (Findlay, Whitmore 1974). 

 

2.3 Hackordningsteorin 

I ett företags interna finansiella system kan företag uppleva pressen från intressenter, finansiella 

mål och företagets finansiella hälsa. I ”det interna finansiella systemet” finns det några 

antaganden som först måste förklaras för att det ska kunna förstås. Ett av de mest grundläggande 

antaganden är att ledningen i ett företag kommer att försöka maximera företagets egen nytta 

istället för aktieägarnas eller de anställdas nytta, då de är rationella individer (Hamberg 2001). 

Detta leder till målinkongruens mellan ledningen och aktieägare, då dessa vill maximera sina 

mål. Se kapitel 3.2.   
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2.3.1 Assymmetrisk information 

Assymmetrisk information är en del av hackordningsteorin (pecking order theory). Teorin 

förutsätter att man separerar de som kontrollerar företaget emot de som äger företagets resurser, 

vilket gör att det uppkommer assymmetrisk information. Genom den assymmetriska 

informationen kommer investerare inte att inneha lika mycket information som 

företagsledningen om vad som händer i företaget. Därmed kan ett företag som står inför en 

investering och är i behov av kapital välja att finansiera sin investering med hjälp av exempelvis 

kvarhållna vinstmedel istället för att ta in externa medel. Investerare är medvetna om att 

problemet med assymmetrisk information och målinkongruensen finns. Därmed är det mer 

kostsamt att vända sig till marknaden, då investerarna kräver en högre riskpremie, exempelvis en 

hög ränta (Myers 1984).  

  

Om man mot förmodan måste ta in externt kapital använder man sig i första hand av de 

finansieringsalternativ som är billigast och i sista hand väljer man de finansiärer som kräver den 

högsta riskpremien. Vanligtvis använder man sig i första hand av lån, då detta är ett bättre 

finanseringsalternativ, och därefter väljer man mellan olika aktierelaterade värdepapper (equity 

securities) (Hillier 2010). Den generella regeln är: 

 

“Issue safe securities before risky ones” (Myers, 1984). 

  

Men teorin säger också att man bör hålla kvar vinstmedel som företaget genererar och anpassa 

sina utdelningar. Genom att göra det kan nya investeringar finansieras med internt kapital (Myers 

1984). Men företag ger oftast ut en årlig utdelning till sina aktieägare, detta gör att interna 

finanseringsmedel försvinner ur bolaget och det kan därmed finnas ett behov av externa 

finansieringar menar hackordningsteorin. Detta menas att det finns ett positivt samband mellan 

utdelningsandel och lån. Om man tittar på företag som har en hög tillväxt har ett stort behov av 

kapital för att kunna fortsätta att växa och bli större. Därmed förväntar man sig att de behöver 

låna mer externt kapital påstår teorin (Mazur 2007).   
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Donaldson (1961) gjord en studie på tillverkningsföretag på den amerikanska marknaden, dessa 

var indelade i 5 olika branscher. Studien kom fram till att företag generellt föredrar interna 

finansieringsmedel framför externa finansieringsmedel när de skall göra investeringar i sina 

verksamheter (Donaldson 1961). Hackordningens teorin har därmed sitt ursprung från 

Donaldson studie.   

  

2.4 Det interna finansiella systemet 

”Det interna finansiella systemet” (the internal financial system) har föreslagits av Zakon (1976) 

och Higgins (1977). De menar att ett företag måste ha en hållbar tillväxt. För att kunna få en 

tillräcklig hög tillväxt måste man ibland ändra företagets kapitalstruktur eller utbetalningar för 

utdelningar till aktieägarna. Den som först gjorde forskning på denna modell och som även 

gjorde den känd var Donaldson (1984). Hans forskning kom fram till att företag måste balansera 

sina finansiella mål för att inte hamna i finansiella svårigheter. Donaldson och Lorsch studerade i 

sina två böcker från år 1983 och år 1984, 12 stora och mogna företag som hade sin 

verksamhetsbas i USA (Donaldson, Lorsch 1983, 1984). Studien av företagen gjordes över en 

tidsperiod på 10 år eller mer. Om ett företag hamnar i finansiella svårigheter kan det sluta med 

konkurs för företaget (Hillier 2010). Ett företag kan gå i konkurs om företaget under en lång tid 

är ovanför sin balanserade mållinje, begreppet förklaras längre ner i kapitelet. 

  

Ett företags finansiella mål är fokuserade på att uppnå företagets affärsidé och strategi. De 

strategier som företaget utformat är vanligtvis satta för en fem årsperiod och där ingår även de 

finansiella målen (Donaldson, Lorsch 1983). I teorin är dessa mål uppsatta av företagets 

aktieägare genom aktiemarknadens värdering av företagets verksamhetsutveckling. Om man 

däremot tittar rent praktiskt ligger företagsledningens värderingar och politiska filosofi bakom 

företagets finansiella mål. (Donaldson, Lorsch 1983) Eftersom företagets finansiella mål är 

synliga och man kan räkna på dem ligger de ofta i fokus för företagsledningen. Deras ambitioner 

är att uppnå dessa mål, speciellt i fokus ligger avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) och 

försäljningstillväxt (Hamberg 2001). 
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”Det interna finansiella systemet” bestäms av tre olika finansieringspolicys nämligen: 

kapitalstrukturen, utbetalningar av utdelningar och ränteläget. De två första delarna kan 

företagsledningen påverka medan den tredje och sista (ränteläget) oftast bestäms av 

makroekonomiska faktorer. Kapitalstrukturen, utbetalningar av utdelningar och ränteläget är 

oftast relativt stabila under en skälig tid och i ”det interna finansiella systemet” är dessa 

parameterar. Parametrarna är viktiga delar i hur ledningen ska balansera utbud och efterfråga för 

kapital. Genom parametrarna bestäms vad som kan finansieras internt i företaget och dessa 

kommer företagsledningen att studera när man ska investera i nya projekt (Hamberg 2001). 

  

Man använder ofta begreppet räntabilitet istället för lönsamhet, det vill säga att man mäter 

lönsamhet genom olika nyckeltal (Ax 2005). Det är viktigt för ett företag att ha positivt flöde av 

kapital och det kommer här att hänvisas till lönsamhet som i denna studie är avkastningen på 

sysselsatt kapital. I ”det interna finansiella systemet” kommer tillväxt och lönsamhet variera över 

tiden och därför kommer de att vara variabler i systemet (Hamberg 2001). Enligt Higgins ska 

man tänka på tillväxt som en beslutsvariabel och den ska vara jämnställd med beslut som handlar 

om kapitalstrukturen och utbetalningar av utdelningar (Higgins 1977). ”Det interna finansiella 

systemet” ser ut på följande sätt: 

  

g(S) = r (ROCE + d * (ROCE - i )) 

  

g(S) = försäljningstillväxt i procent (sales growth) 

r = 1 - (utbetalningar av utdelningar / resultat per aktie) 

ROCE = Avkastningen av sysselsatt kapital efter skatt 

d = räntebärande skulder / eget kapital    

i = räntekostnader / räntebärande skulder, efter skatt  

  

På den vänstra sidan av ekvationen finns efterfrågade målet medan om man tittar på den andra 

sidan av ekvationen det vill säga den högra sidan, finns de utbudsrelaterade målen. Den högra 

sidan av ekvationen visar hur det finns möjlighet att finansiera investeringar internt. (Donaldson 

1984) 

  



20 

 

”Det interna finansiella systemet” kan visas grafiskt. Genom ”det interna finansiella systemet” 

kan man se om de två variablerna tillväxt och lönsamhet är balanserade genom de olika 

parametrarna (Hamberg 2001). I systemet är det viktigt att inte prioritera någon av variablerna. 

Om det görs kan det bli obalans i ”det interna finansiella systemet”, vilket kan leda till ett 

problem på lång sikt. Man kan skapa en linje med hjälp av de olika parametrarna och denna linje 

kommer att heta den balanserade mållinjen (the balanced goals line) (BGL). Den balanserade 

mållinjen visar vilka lägen som accepteras av tillväxt och avkastning på sysselsatt kapital 

(Montgomery 1991). En viss kombination av tillväxt och lönsamhet är önskvärt men denna 

kombination är olika i olika företag. Detta beror på att parametrarna är olika i olika företag. Dock 

ska tillväxt och lönsamhet helst ligga längst med den balanserade mållinjen. Den balanserade 

mållinjen är en uppförslutande linje, vilket innebär att om lönsamheten ökar kommer även 

tillväxten att öka om företaget följer den balanserade mållinjen. Den balanserade mållinjen 

kommer att luta olika mycket beroende på hur parametrarna ser ut i ett företag (Hamberg 2001).  

 

 Figur 1.” Det interna finansiella systemet” grafiskt  

 

Källa: Hamberg 2001  
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Det finns två olika sidor av den balanserade mållinjen. Underskottssektorn (deficit sector), som 

ligger ovanför den balanserade mållinjen, och sedan har vi överskottssektorn (surplus sector), 

som ligger under den balanserade mållinjen, detta visas på bilden ovan (Donaldson 1984). Om 

kombinationen av tillväxten och lönsamheten under ett år ligger ovanför den balanserade 

mållinjen innebär det att man använder mer pengar än vad företaget kan hantera finansiellt. Om 

företaget däremot generar mer än vad som är nödvändigt kommer man att hamna under den 

balanserade mållinjen, det vill säga i överskottssektorn. Genom att räkna fram de olika 

parametrarna för skuldsättningsgraden, utdelningsandelen samt ränteläget kan man beräkna den 

optimala tillväxten och lönsamheten i ett företag (Hamberg 2001). 

 

Finansiella mål kan verka väldigt objektiva och precisa, men i verkligheten är de föränderliga 

och instabila (Montgomery 1991). Genom att de finansiella målen är föränderliga och instabila 

kommer ett företag inte alltid att kunna följa den balanserade mållinjen varje år, troligtvis 

kommer de att hamna under eller över linjen. Alla företag kommer därmed att missa de mål som 

de har och ibland kommer de att missa dem med stor marginal. 

  

2.4.1 The taget box 

 

Det är dock viktigt att företagetsledning sätter upp mål och att det ska finnas mål för tillväxt och 

lönsamhet. Som nämnts ovan mäts lönsamhet i nyckeltalet ROCE. Målen som företagsledningen 

sätter upp bör vara på eller nära den balanserade mållinjen. De tillväxt- och lönsamhetsmål som 

företagsledningen sätter upp för företaget kommer att bilda en “target box” (mållåda). För att 

kunna bilda en “target box” måste det finnas ett intervall både för tillväxt- och lönsamhetsmålen 

(Hamberg 2001).  
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Figur 2. Dem finansiella målen i en “target box” 

 

 Källa: Hamberg 2001  

2.4.2 Faktorer som påverkar den balanserade mållinjen  

Ett företags skuldsättnings-, utdelnings-policies och räntan för lån efter skatt  (r, d och i, i 

ekvationen) definierar lutningen på företagets balanserade mållinje och de bestämmer även var 

linjen kommer att skära respektive axel (Montegomery 1991).  Om någon av dessa tre faktorer 

ändras kommer den balanserade mållinjen att ändra sitt utseende och det kan få betydande 

effekter. För att kunna balansera de finansiella målen kommer en ändring i någon av faktorerna 

att kräva ändringar i de finansiella målen för att kunna balansera systemet. Det är därför viktigt 

att förstå på vilket sätt de olika faktorerna påverkar systemet och detta kommer att förklaras 

nedan. 

  

Det är ledningen i företaget som bestämmer hur kapitalstrukturen ser ut och föreslår 

aktieutdelningar. Relationer till finansiärer och investerare påverkar hur företagsledningen 

kommer att besluta om detta (Donaldson, Lorsch 1983).  
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Det är viktigt att företagets avkastning på sysselsatt kapital är högre än låneräntan, för att ett 

företag ska kunna överleva på lång sikt. Om detta inte är fallet kommer företaget att ha mer 

kostnader än vad de tjänar och de kommer troligtvis att gå med förlust. Ett företag bör även på 

kort sikt se till att avkastningen för sysselsatt kapital är större än låneräntan för företaget. Anta 

att företaget gör förändringar i kapitalstrukturen, detta kommer att ge effekter på både 

lönsamheten och låneräntan. Det är då viktigt att se till att avkastning på sysselsatt kapital efter 

förändringar är större än räntan som företaget betalar för sitt lånade kapital (Hamberg 2001). Om 

det är så att skuldsättningsgraden ökar kommer den balanserade mållinjen att luta mer uppåt. Vid 

motsatsen då skuldsättningsgraden minskar kommer den balanserade mållinjen att luta nedåt. 

Genom att man minskar skuldsättningsgraden kommer tillväxten troligtvis att öka (Higgings 

1977). 

 

Figur 3. Skuldsättningsgraden ökar från 0,67 till 1,33 

 

Källa: Hamberg 2001 

  

Ränteläget för ett företag bestäms av makroekonomiska effekter, vilket är beskrivet ovan i 

kapitel 3.4. Om det blir ändringar i ränteläget kommer även den balanserade mållinjen att 

påverkas. Om räntan sänks kommer den balanserade mållinjen att flyttas uppåt och tvärtom sker 

när räntan höjs. 
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Figur 4. Räntan sänkts från 7 % till 4 % 

  

Källa: Hamberg 2001  

  

Om ett företag väljer att minska sina utdelningar till aktieägarna innebär det att företaget kommer 

att ha en större möjlighet till att öka sin tillväxt och växa som företag. De inkomster som man då 

inte delar ut till aktieägarna kommer därmed företaget att behålla för att göra återinvesteringar i 

sin verksamhet. En minskad utdelning till aktieägarna kommer att påverka företagets balanserade 

mållinje med att den blir brantare. Men att minska aktieutdelningar är problematiskt, då 

aktieägarna förväntar sig ett högre aktiepris efter de nya investeringarna (Higging 1977). 

 

Figur 5. Utdelningsandelen minskar från 0,70 till 1,00 

 

Källa: Hamberg 2001 

 

En ökad skuldsättningsgrad i kombination med en lägre utdelning till aktieägarna skulle göra att 

storleken på överskottssektorn ökar medan storleken på underskottssektorn skulle minska 

(Montegomery 1991).  
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2.4.3 Obalanser bland de finansiella målen 

 

Obalanser i ”det interna finansiella systemet” kan uppkomma när ledningen i företaget skapar 

mål under speciella omständigheter, exempelvis när det är hårt tryck på företaget (Montegomery 

1991). Målen måste sättas upp och kontrolleras så att dessa är enhetliga, fokus ska ligga på att 

den balanserade mållinjen uppnås utan att obalanser uppstår. Om ett företag har obalanserade 

mål kommer det att resultera i en lägre trovärdighet och livskraft. 

  

Om det uppkommer obalanser kommer företaget i första hand att studera om man själva kan lösa 

problemet genom att ändra skuldsättningsgraden eller några av de andra faktorerna som påverkar 

den balanserade mållinjen. Man vänder sig först internt för att se hur man kan justera de 

obalanser som har uppstått. Men om detta inte är möjligt eller inte ger önskvärt resultat måste 

man vända sig till den externa kapitalmarknaden för att ändra den balanserade mållinjen. Enligt 

Donaldsons (1961) forskning föredrar företagen att ha en finansiering som är internt genererad 

framför externt genererad. Detta beror på att det oftast är dyrare för företag att ta in 

finansieringar som är externa (Myers 1984).  

  

Om det finns obalanser i ”det interna finansiella systemet” kan man både titta på långsiktiga och 

kortsiktigt lösningar. Det finns en uppfattning om att det är bättre att vara inom 

överskottssektorn. Det hävdas att det är bättre att vara inom överskottssektorn men bara under en 

kort tid. Detta beror på att man då troligen har finansiella medel till att investera i det man 

önskar. Men om man däremot ser på det långsiktiga perspektivet är det inte bra att befinna sig i 

överskottssektorn, därför att man kanske kommer investera i projekt som inte genererar 

tillräckliga resultat (Hamberg 2001). I och med att företaget befinner sig i överskottssektorn 

kommer aktieägare och investerare att få en dålig uppfattning om företaget, vilket kan leda till att 

de placerar om sina pengar. Den risken som finns om företag befinner sig under den balanserade 

mållinjen under en längre period är att de så småningom blir övertagna av andra företag. 

  

Ligger man ovanför den balanserade mållinjen innebär det att man använder sig av mer kapital 

än vad företaget kan finansiera (Hamberg 2001). Det största hotet om man befinner sig mycket 

över den balanserade mållinjen (underskottssektorn) är att företaget kommer att hamna i 

finansiella svårigheter. De finansiella svårigheterna kan i sin tur leda till att företaget går i 
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konkurs eller att man blir tvingad till att sälja av delar av företaget för att kunna överleva (Hillier 

2010). 

 

2.4.4 Rörelser inom det interna finansiella systemet 

Företag befinner sig i olika områden inom ”det interna finansiella systemet”. Det finns fyra 

områden och dessa ritas upp så att de korsar mitten av ”target box”. Det första området betecknas 

Q1, det andra området Q2, det tredje området Q3 och det sista området Q4. 

 

Deras områdesplacering beror på i vilket utvecklingsstadium företaget befinner sig i. I det första 

området Q1 befinner sig ofta företag som är nystartade eller företag som befinner sig i den 

snabba tillväxtmarknaden. Det är också vanligt att företagsägarna finansierar dessa företag med 

externt kapital. Tillväxten för företaget är högre än vad företagets interna finansiella system kan 

hantera (Hamberg 2001). Det andra området kallas för Q2 och utmärks av att både lönsamheten 

och tillväxten är större än förväntat. Detta kan leda till att investerare vill satsa pengar i företaget, 

då det har en hög tillväxt och lönsamhet (Hamberg 2001). Företag i Q3 kvadraten börjar närma 

sig överskottssektorn och kännetecknas av att företaget är i välfärd. Detta överskott på kapital 

kan användas för framtida behov eller som en buffert vid eventuella oväntade behov. Intressenter 

som investerar i företaget kan ibland känna sig lurade här. Detta då de anser att de inte får den 

avkastningen som de efterfrågar. (Hamberg 2001). I område Q4 är ett företag inte så långt från 

att uppnå de finansiella målen som företaget har, men i detta stadium uppnår de fortfarande inte 

de finansiella målen. Att befinna sig i detta område kan bara vara under en begränsad tid 

(Donaldson 1984).  

 

Ett företag ska under sin livstid förflytta sig i ett mönster från punkt A till E som visas i bilden 

nedan. Företaget följer därmed ett klockliknande mönster runt ”target box” där man eftersträvar 

självförsörjning (Donaldson 1984).   
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Figur 6. Rörelser i de olika Q områdena 

 

Källa: Hamberg 2001 

 

2.4.5 Dagens verklighet  

Denna teori är fortfarande aktuell idag då företag måste tänka på att man ska balansera sina 

finansiella mål. Topchefer kan använda grafen för att medla vidare innebörden av de finansiella 

mål som företaget har och hur viktigt det är att uppnå dessa så att man balanserar de finansiella 

målen. Topchefer kan även använda denna graf för att spåra resultat mot de mål som man hade 

satt upp i början av året.  Det finansiella målsystemet är till för att motivera lika väl som att 

disciplinera. Att hantera ett företags finansiella målsystem är en oändlig process som aldrig tar 

slut och arbetet handlar om att balansera konkurrerande och motstridiga prioriteringar 

(Montegomery 1991). 
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2.5 Motivation till val av teorier 

Den grundläggande tanken bakom denna uppsats var att skriva om finansiella strategier och hur 

företag arbetar med dessa för att klara sig genom finansiella kriser. För att kunna genomföra 

uppsatsen var en avgränsning tvungen att göras, då det grundläggande uppsatsämnet var alldeles 

för omfattande. Efter att ha granskat böcker som var relevanta inom detta område, kom vi över 

teorin om ”det interna finansiella systemet”. Det bestämdes därefter att” det interna finansiella 

systemet” skulle vara utgångspunkten i detta arbete. Den bevisar om de undersökta företagens 

tillväxt och lönsamhet är balanserad och då även om de strategier som företagen använder sig av 

uppnås. Efter beslutet om användningen av denna teori märkte vi att det är en stor teori som 

omfattar flera delar som kan användas för att få ihop en komplett uppsats. De olika delarna som 

hör samman med det interna finansiella systemet och som har använts i denna uppsats är: den 

balanserade mållinjen, ”the target box”, rörelser inom ”det interna finansiella systemet”, olika 

faktorer som påverkar den balanserade mållinjen, obalanser mellan de olika finansiella målen 

och dagens verklighet. Denna teori och dess olika områden kändes relevanta att använda då den 

balanserade mållinjen har ritats ut för de tre företag som undersökts, därefter kan man applicera 

de fem delarna med lätthet.” The target box” kan man sätta ut genom att ta reda på företagens 

målintervall när det gäller lönsamhet och tillväxt. Rörelse inom den ”det interna finansiella 

systemet” är viktigt för en verksamhet, det vill säga att företaget rör sig i en cirkel från punkterna 

A till E (runt ”the target box”). Det är även viktigt att företaget under sin livstid befinner sig i 

varje Q område. Detta kan genomföras genom att granska diagrammen på den balanserade 

mållinjen, utifrån de olika punkterna som framtagits och se om dessa följer en cirkel. De olika 

faktorerna som påverkar den balanserade mållinjen kan ändras och genom att ändra någon av 

parametrarna kan man se hur linjen förflyttas.  

 

Hackordningsteorin används för att utvärdera om företaget försöker gynna sig själva eller ge 

avkastning till sina aktieägare. Denna teori innefattar ett avsnitt som heter asymmetrisk 

information. Med asymmetrisk information menas bland annat att företaget använder sig av 

internt eller externt finansieringsmedel för att finansiera sina utgifter och även nya investeringar. 

Detta har känts relevant att få med i uppsatsen då en utvärdering av om företagen använder sig 

av externa eller interna investeringar kan hjälpa till med att klargöra om företagen uppnår sina 

finansiella mål. Dessutom är denna teori relevant i och med att skuldsättningsgraden är en av 
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parametrarna i ”det interna finansiella systemet”. Om man förstår teorin kan det bidra till att man 

kan tyda företagens skuldsättningsgrad. Utgångspunken och det som alla företag vill uppnå är att 

finansiera sina investeringar med internt kapital, och endast i nödfall använda sig av externt 

kapitel. Att använda sig av externt kapital bidrar till skulder och det är något som företag helst 

undviker om det är möjligt.   

 

Agentteorin är en teori som antar att det finns målinkongruens mellan aktieägarna och 

företagsledningen. Företagsledningen vill troligvis uppnå långsiktiga mål, där företaget ständigt 

växer i en lagom hastighet. Däremot vill aktieägarna ha en snabb avkastning på sina investerade 

pengar. Det är därför intressant för undersökningen att se hur företagen har försökt att förebygga 

skapandet av målinkongruens. För att förebygga skapandet av målinkongruens mellan 

aktieägarna och företagsledningen kan man ge ut aktier till företagsledningen. Det finns 

kopplingar mellan utdelningsandelen och tillväxt menar Higgins. Om företaget sänker 

utdelningsandelen så höjs företagets tillväxt. Detta är inte alltid populärt bland aktieägare men 

om tillväxten ökar för företaget kommer aktieägarna gynnas av det på långsikt.  

2.6 Tidigare forskning 

Donaldson (1984) menar att enligt hans forskning skapas det en oro hos ledningen över tillväxt 

och lönsamhes målen och hur man ska uppnå dessa. Aktieägarna kommer vilja ha en långsiktig 

tillväxt och därmed även att företaget ska vara lönsamt. Donaldson (1984) såg i sin studie att 

ledningen fick ett liknande intressen som aktieägarna när de och även cheferna i företaget fick 

optioner. Ett större intresse för att uppnå resultaten skapades därmed. Det noterades att det var 

speciellt aktieägarna som ville uppnå en långsiktig lönsamhet som ledningen och cheferna i 

företagen identifierade sig med. Donaldson påpekade (1984) att den grundliga lönen bestäms av 

marknaden och de industriella normerna. Däremot så bestäms hur mycket av de rörliga lönerna 

som ska betalas ut efter hur de olika finansiella målen uppnås. I Donaldsons (1985) forskning 

visade det sig att det är viktigt att de finansiella målen är relevanta till verkligheten för företagen. 

 

Frank och Goyal (2002) undersökte om amerikanska företag mellan 1971-1998-talet följer 

hackordningsteorin. Under studien kom de fram till att företag generellt föredrar interna 

finansieringsmedel framför externa finansieringsmedel när de skall göra investeringar i sina 
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verksamheter. De kom även fram till att interna finansieringar inte är tillräckliga för att täcka de 

genomsnittliga investeringarna som ett företag har. Därmed använder man mycket externt kapital 

och lånefinansieringar dominerar inte aktiefinansieringar till storleken. Frank och Goyal (2002) 

kom fram till att det skapas underskott på kapital för företag och att de stora företagen brukar 

beakta detta. Företagen brukar anpassa sin kapitalstruktur för att finansieringsunderskottet skall 

minska. 

 

Mazur (2007) kom fram till i sin studie att hackordningsteorin stämmer överens med 

utdelningspolicyn och har ett samband med kapitalstrukturen. När hon studerade polska företag 

var det enbart företag som hade en god finansiell hälsa som hade råd att ge utdelning till 

aktieägare och även gjorde det.  

 

Åkesson (2008) kom fram till i sin studie att företag redovisar finansiella mått och de finansiella 

måtten som företagen redovisar har blivit fler med åren. Därmed finns det fler olika finansiella 

mått och detta såg även Mao (1969) i sin forskning. Det finansiella målen ska inte bara tänka på 

att maximera företagens värde utan det finns även andra viktiga finansiella mål som man bör 

beakta. Enligt en studie gjord i Indien av Pandey och Bhat (1990) så följer ledningen i indiska 

företag ett flertal finansiella mål. De visar även att dem finansiella målen påverkar varandra och 

att målen inte enbart fokuserar på att maximera priset på aktien. Enligt Åkesson (2008) är 

företagens mål från början institutionaliserade mått men idag använder man dem i aktieorienterat 

synsätt. 

 

Om den hållbara tillväxten inte exisiserar måste ett företag se över vad man kan ändra för att 

uppnå den. Om ett företag har tillgång till den finansiella marknaden kan man höja tillväxten 

genom att ändra företagets kapitalstruktur eller utdelningen, detta kom Platt, Platt och Chen fram 

till i sin forskning år 1995.  Det finns lägen då tillväxten måste öka och då gör man det antigen 

genom att ta in externa medel eller om man inte har tillgång till det måste man göra det med 

hjälp av egna tillgångar. Därmed är kapitalstrukturen och lönsamhetsmått positivt associerade 

med tillväxt.  
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Donaldson (1985) gjorde en studie på 12 stora och mogna industriföretag i USA. Studien 

genomfördes tillsammans med professor Jay Lorsch från Harvards universitet. Undersökningen 

innefattade företag som hade en försäljning som översteg en billion dollar och hade tillgångar 

som översteg 600 miljoner dollar. Undersökningsperioden varade över 10 år, de studerade 

företagens finansiella planering och hur målsättningsprocessen gick till. När Donaldson gjorde 

sin studie gick den inte enbart ut på att studera årsredovisningar utan han hade intervjuer med 

personer på företagen. Hans forskning kom fram till att företagsledningen i många företag inte 

uppmärksammar hur uppnådda mål kommer att påverka kapitalet. I forskningen framgick det att 

företagen använde sig av flera finansiella mål för olika beslutsfattanden. 

 

Donaldson såg under sin forskningsperiod att ledningen bara hade lite frihet att påverka de 

finansiella målen under en kort period. Dessa mål är oftast uppsatta tidigare i ett företag och 

målen avspeglar tidigare ekonomiska händelser. Däremot under en lång tidsperiod kan ledningen 

påverka sin omgivning för att få de mål och strategier som de önskar. 

 

När företagen hamnade i underskottssektorn försökte de att lösa det på olika sätt beroende på om 

företagen hade tillgång till aktiemarknaden eller inte. Ett företag som inte hade tillgång till 

aktiemarknaden försökte att öka försäljningen och behöll mer vinstmedel i företaget. Medan 

Donaldson (1984) menade att ett företag som hade tillgång till aktiemarknaden vände sig dit för 

att finansierade sitt underskott. Hans forskning kom fram till att man måste balansera sina 

finansiella mål för att man inte ska hamna i finansiella svårigheter. 

 

Dessa ovan nämnda artiklar kommer vi att använda i analys avsnittet. Där vi kommer undersöka 

om vi har kommit fram till samma sak som forskarna och utvärdera det som forskarna har skrivit 

i sina artiklar.  
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3. Metod 

Metoden ska ge läsaren en tydlig bild av hur studiens empiriska undersökning har genomförts. I 

kapitlet kommer vi att diskutera vilken undersökningsmetod och angreppssätt som har valts för 

att besvara syftet. Därefter kommer reabilitet och validetet att diskuteras.___________________                                                                      

3.1 Val av metod  

 

De två vanligaste typerna av undersökningsstudier är kvalitativ och kvantitativa studier. Denna 

undersökning kommer att ske i en kvantitativ ansats, genom att undersöka företag och hur deras 

finansiella mål ser ut samt hur företaget arbetar med dem. Informationen som kommer att utgöra 

underlag för undersökningen kommer främst baseras på de valda företagens årsredovisningar. 

Företagens årsredovisningar är offentliga dokument som finns tillgängliga för allmänheten 

genom företagens hemsidor (Denscombe 2009). Denna studie kommer att utgå från beräkningar 

av hur företagens finansiella mål följer deras balanserade mållinje. Eftersom att studien utgår 

från beräkningar passar en kvantitativ undersökningsstudie. Kvalitativ studie innebär att man 

använder sig av forskningsmetoder som intervjuer, dokument eller frågeformulär (Denscombe 

2009). Denna typ av undersökningsstudie var inte aktuell i denna uppsats då årsredovisningars 

data skulle vara underlaget för studien.  

 

En deduktiv ansats kommer att användas i denna uppsats. I en deduktiv ansats utgår man från 

teorier för att utforma empirin, det vill säga att man använder sig av teorier (tidigare forskning) 

för att komma fram till empirin. Teorier ses som generella och dessa ska testas och leda till den 

konkreta empiriska data. Denna studie har utarbetats med hjälp av teorier, inom vissa områden 

fanns det mycket tidigare forskning att tillgå och genom dessa kan man komma fram till den 

empiriska data. Teorierna har även hjälpt till med att utvärdera om de verkligen tillämpas i det 

verkliga livet (Johannessen, Tufte 2003). Anledningen till att vi valt att används oss av en 

deduktiv ansats är för att vi vill ha klart för oss vilka teorier vi ska använda oss av innan vi börjar 

samla in vår empiri, annars finns det en risk att samla in data som inte är relevant för studien. 

Genom att använd en deduktiv ansat kan vi därefter applicera empirin på teorier i analysen.  
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3.2 Genomförda val 

3.2.1 Branschval 

 

Enligt Hallgren (2002) finns det specifika branschegenskaper och när man ska undersöka företag 

finns det grundläggande aspekter att titta på för att utvärdera vilken branschtillhörighet företagen 

har. Genom att olika branscher skiljer sig från varandra på många sätt har vi valt att titta på tre 

företag som befinner sig i samma bransch. Vi har valt att denna undersökning ska behandla 

tillverkningsbranschen. För att kunna undersöka ett flertal företag bör de vara inom samma 

bransch då vi vill se hur utfallen blir och därmed få en sammanhängande bild. Företag inom 

samma bransch tror vi har liknande finansiella mål, då dessa är uppsatta efter 

branschtillhörigheten. Om vi skulle undersökt olika företag inom olika branscher hade det 

förmodligen blivit olika utfall, därmed skulle det ha blivit svårt att analysera det som skett. 

Därmed har vi valt tre företag inom samma bransch.  

 

I tillverkningsbranschen har det skett ett flertal avsevärda förändringar under de senaste 

årtiondena, till exempel snabbare teknisk utveckling, hårdare konkurrens, globalisering av 

marknader samt även nya och hårdare miljökrav. Detta har gjort att branschen har behövt 

anpassa sig till de nya förändringarna (Ax 1997). I och med de nya förändringarna som har skett, 

är det intressant att studera just denna bransch. Anledningen till att det blev just 

tillverkningsbranschen kommer förklara nedan i företagsval.  

  

3.2.2 Företagsval 

 

De företag vi har valt att studera är stora börsnoterade företag som har en omfattande 

internationell verksamhet, som har sin bas i Sverige. När Donaldson gjorde sin studie utgick 

även han från företag som var stora och börsnoterade, samt hade stora delar av sina verksamheter 

på den internationella marknaden (Donaldson 1984). Donaldson använde sig av nyckeltalet 

avkastning på nettotillgångar (RONA) och tillväxt. Vi fann inga företag som använde sig av 

detta nyckeltal tillsammans med tillväxt, och dessutom var jämnstora och inom samma bransch. 

Vi ansåg då att det istället skulle vara lättare att hitta företag som använda sig av avkastning på 

sysselsatt kapital (ROCE) och tillväxt i sina finansiella mål.  
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När vi började leta visade det sig att det inte var så lätt att hitta företag som befinner sig inom 

samma bransch, var jämstor och dessutom hade finansiella mål som bestod av tillväxt och 

avkastning på sysselsatt kapital. Vi hade tidigare varit inne på att studera byggbranschen, men 

efter att ha studerat deras finansiella mål i deras årsredovisningar kom vi fram till att de inte var 

representativa. När vi då började söka efter nya företag hittade vi Securitas som hade tillväxt och 

avkastning på sysselsatt kapital som finansiella mål, men där hittade vi inte fler företag som var 

jämstor och befann sig inom samma bransch. Vi fick därmed börja leta på nytt och hittade då att 

både Atlas Copco och Sandvik använde sig av dessa. Efter att vi börjat studera företagen fick vi 

ett tips om att titta på SKF som befinner sig inom samma bransch. När vi tittade på SKFs 

årsredovisningar såg vi att även de hade tillväxt och lönsamhet i sina finansiella mål, dessutom 

var de jämstor med de andra företagen som vi redan hade valt.  Vi har därför valt att undersöka 

företagen Atlas Copco, Sandvik och SKF.   

 

Avseende företagsstorlek kan det konstateras att stora företag torde ha större möjlighet att följa 

normativa trender. Enligt Porter (1990) är svenska företag som befinner sig i 

tillverkningsbranschen starka. I Sverige finns det ett flertal stora och globala företag. Detta är 

ganska anmärkningsvärt om man beaktar hur litet Sverige är avseende till folkmängden. En 

annan anledning till att vi har valt att studera tillverkningsbranschen är att det finns många 

jämnstora företag som man kan analysera. 

 

Enligt Hamberg (2001) är ”den interna finansiella systemet” inte aktuell för nystartade företag 

som har en hög tillväxttakt. Därför passade Atlas Copco, Sandvik och SKF väldigt bra in på 

undersökningen då dessa företag är äldre företag och de har en “normal” tillväxttakt. 

Anledningen till att företag som är nystartade inte är aktuella för studien är att de inte har 

datauppgifter från föregående år (Hamberg 2001). 

  

Det är svårt att observera hur ledningens ekonomiska mål formuleras, administreras och 

modifieras även om man har god insyn i företagen (Donaldson 1984). Under studien kommer vi 

att granska företagens finansiella mål men vi vet inte hur företagen har arbetat fram dessa 

finansiella mål. Däremot studerar vi om företagen uppnår sina mål och om dessa mål är 

balanserade efter teorin som vi använder oss av. 
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3.3 Datainsamling 

 

De finansiella målen som företagen haft under åren har hjälpt oss att skapa ett intervall till ”the 

target box” för respektive företag. Detta fungerade både i Sandvik och SKF, när vi kom fram till 

Atlas Copco var vi tvungna att göra på ett annorlunda sätt. Atlas Copcos finansiella mål gällande 

avkastning på sysselsatt kapital var inte specificerade i siffror, därmed var vi tvungna att tolka 

det på eget sätt och bygga upp ett eget intervall. Intervallet bestämdes både utefter medelvärdet 

på Atlas Copcos avkastning på sysselsatt kapital och även genom att titta på de andra företagens 

intervall.    

 

Ett problem vi stötte på vid beräknandet av ett företags balanserade mållinje, var att hitta data för 

företagen i deras årsredovisningar. Detta var ett problem då alla företagens årsredovisningar ser 

olika ut, då man benämner nyckeltal olika och väljer att redovisa olika data i varje företag. 

Förutom att alla företag redovisar olika i sina årsredovisningar, förutsätter teorin att parametrarna 

r och i är konstanta över en undersökningsperiod. På detta sätt ser det dock inte ut i verkligheten, 

då nettoskuldsättningsgraden och räntan för företagen varierar över åren. 

  

Teorin utgår från att parameter d är kapitalstrukturen och i denna studie definierar vi 

kapitalstrukturen som skuldsättningsgraden. Vi använder oss av nettoskuldsättningsgraden, då 

samtliga företag redovisar sin nettoskuldsättningsgrad i sina respektive årsredovisningar. Genom 

att nettoskuldsättningsgraden och räntan inte är konstanta över undersökningsperioden valde vi 

att sätta medelvärdet för respektive parameter under den sju åriga tidsperioden. Om vi hade 

använt oss av bruttoskuldsättningsgraden hade den balanserade mållinjen sett lite annorlunda ut.  

 

För att kunna räkna ut parameter i måste skattsatsen vara nämnd i årsredovisningarna. Eftersom 

alla undersöknings företagen har verksamheter runtom i världen använde vi oss av företagens 

verkliga skatt som de har redovisat i sina årsredovisningar. Vi ansåg att den svenska skatten inte 

var aktuell att ta hänsyn till, eftersom företagen betalar skatt i de olika länderna där de har sin 

verksamhet. 
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3.4 Sekundära källor  

Det som ligger till grunden för de använda teorierna och den tidigare forskningen är böcker samt 

vetenskapliga artiklar. Vi har sökt vetenskapliga artiklar om finansiella mål, tillväxt, lönsamhet 

samt även om de olika teorierna som använts. För att böckerna och de vetenskapliga artiklarna 

skulle vara relevanta skulle de handla om ”det interna finansiella systemet”, agentteorin och 

hackordningsteorin. Vi har inte bara hittat tidigare forskning i de vetenskapliga artiklarna, utan 

en del av den tidigare forskningen har även presenterats i böcker som olika forskare har 

publicerat.  

 

Sökningen efter vetenskapliga artiklar har gjorts genom Södertörns högskolas databasregister. Vi 

valde att använda oss av databasen JStor för att hitta olika vetenskapliga artiklar. För att hitta 

vetenskapliga artiklar har vi även använt oss av Google Scholar, vilket är en tjänst där man söker 

efter vetenskapliga publikationer och tidskrifter. Vi valde även att använda oss av Stockholms 

Universitets databas för att hitta upp vetenskapliga artiklar.  

 

För att söka efter böcker till uppsatsen använde vi oss av Södertörns högskolas databas, där vi 

sökte efter böcker i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. I denna katalog hittar man 

böcker som finns på de flesta svenska vetenskapliga biblioteken.   

 

Metodböckerna som vi har använt oss av behandlar forskningsprojekt inom samhällsvetenskap 

och dessa böcker har hjälp oss att utforma denna uppsats. Böckerna har tagit upp vad man 

behöver tänka på när man skriver en uppsats och hur man gör urval.  

 

3.5 Validitet   

En viktig del i uppsatsen är hur bra eller hur relevant data är, som används i arbetet. Det kallas 

för validitet och betyder giltighet. Validitet ska inte betraktas som något konkret, det vill säga att 

data inte ska utvärderas som användbar eller icke användbar, utan den ska ses som ett 

kvalitetskrav som mestadels ska vara uppfyllt (Johannessen, Tufte 2003).  
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Beräkningarna av parametrarna för respektive företag har standardiserats då samma 

beräkningsmetoder används på alla tre företagen.  

 

Vid beräkning av parameter r har vi på samtliga företag applicerat samma beräkningsmetod. För 

att få fram parameter r har vi tagit företagens utdelningsandel för de gällande undersökningsåren 

och delat dessa på sju för att få fram medelvärdet. Därefter har vi fått fram parameter r genom att 

ta 1- medelvärdet.  

 

Parameter d har tagits fram genom att få fram nettoskuldsättningsgraden för de tre företagen som 

undersökts. Efter att nettoskuldsättningsgraden tagits fram för respektive år så delades de 

gemensamma värdena på sju för att få fram parameter d. Vi har använt oss av följande formel för 

att få fram nettoskuldsättningsgraden: Nettoskuldsättningsgraden = Räntebärande skulder (lång + 

kort) + ersättningar efter avslutad anställning - likvida medel - övriga kortsiktiga finansiella 

tillgångar/eget kapital. Även fast företagens definition på hur de har beräknat 

nettoskuldsättningsgraden skiljde sig från den formeln som vi använt oss av, så blev resultaten 

liknande bortsett från att det skiljde sig i vissa fall med något procenttal. Vi valde att ta 

nettoskuldsättningsgraden som företagen hade räknat ut som vår parameter d, detta eftersom att 

de var nästan likadana som våra beräkningar.     

 

För att få fram parameter i så fick vi till och börja med beräkna medelvärdet för räntesatsen samt 

medelvärdet för skattesatsen för samtliga undersökningsår. Därefter tog vi medelvärdet för 

räntesatsen*(1-medelvärdet för skattesatsen) för att få fram parameter i. 

 

Vi anser att validiteten är hög då samma beräkningsmetod använts för att beräkna parameter r, d 

och i för de tre undersökta företagen. Detta har lett till att värdena på de olika parametrarna inte 

avviker från det ena företaget till det andra då samma beräkningsmodell har använts.   

 

3.6 Reabilitet  

Reliabilitet visar på hur tillförlitlig data är som används i studien. Begreppet reliabilitet rör 

undersökningens data. När man pratar om reliabilitet granskar man vilken data som har använts, 
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hur man har samlat in den och hur den har bearbetats (Johannessen, Tufte 2003). Denna uppsats 

har utformats med hjälp av årsredovisningar från de tre företag som undersökts. 

Årsredovisningar ges ut av börsnoterade företag och är tillgängliga för företagets intressenter och 

allmänheten (Denscombe 2009). Dessa ska redogöra för företagets verksamhet, dess mål och 

visioner samt företagets ekonomiska och finansiella ställning vid räkenskapsårets slut. Dock 

finns en del kritik riktat till årsredovisningar se avsnitt 4.3.  

 

Årsredovisningarna som används i arbetet och sträcker sig över en sju års period och är mycket 

relevanta i detta arbete, då syftet bland annat är att se om företagens mål uppfylls. En av 

orsakerna till att uppsatsen kommer börja med att behandla år 2005, är att IFRS redovisnings 

standard infördes då (Axelman, Philips, Wahlquist 2003). Denna organisation implementerar att 

alla börsnoterade företag världen över följer en begriplig mall vid utförandet av sina 

årsredovisningar, så att intressenterna med lätthet kan förstå den data som publiceras i dessa (ifrs 

2012). Detta intygar en hög reliabilitet då årsredovisningar som publicerades åren innan år 2005 

kunde se annorlunda ut.   

 

En del av uppsatsen kommer även baseras på teorier (främst agentteorin och hackordningsteorin) 

som forskare kommit fram till och som sedan andra forskare i efterhand har undersökt och 

konstaterat att de stämmer. Detta kännetecknas av hög reliabilitet då ett flertal forskare kommit 

fram till samma resultat. Det kallas även för interbedömarreliabilitet (Johannessen, Tufte 2003). 

 

3.7 Metodkritik 
 

Denna studie utgår från en kvantitativ ansats. Om vi istället skulle ha använt oss av 

metodtriangulering, som innebär att man både har en kvantitativ men även en kvalitativ ansats 

hade vi fått mer information om företagen och hur de tänker på att man bör balansera sina 

finansiella mål. 

 

Man försöker inte att tolka och förstå resultatet inom kvantitativ ansatser, utan accepterar istället 

verkligheten som den är. I kvalitativa ansatser måste man vara kritisk mot till exempel den 

personen som man intervjuar. Men inom kvantitativa ansatser behöver man inte vara det. Dock 
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kan man inte inom kvantitativa ansatser undersöka problemet på en djupare nivå (Eliasson 2006). 

Utgångspunkten i vår uppsats var att se hur man balanserar de finansiella målen. Om vi hade haft 

intervjuer med företagen hade vi troligtvis fått en djupare förståelse hur företagen sätter upp sina 

finansiella mål. Syftet med uppsatsen var inte att förstå processerna, utan att se om företagen 

balanserar sina finansiella mål och det kan man se genom att studera företagens årsredovisningar. 

På grund av detta har vi valt att genomföra en kvantitativ ansats.   

 

3.8 Källkritik  

Vi har använt oss av teorin “det interna finansiella systemet” och problematiken runt denna teori 

är att under 1990- och 2000-talet har man inte forskat på denna teori. I och med att det inte har 

forskats runt denna teori de senaste 20 åren var det ett problem att hittade fram tidigare 

forskning. Den som har gjort den mesta forskningen om teorin är Donaldson som gjorde det 

redan på 1980-talet.  Enligt Hamberg kom Donaldson fram till att företagen primära mål inte var 

att fokuserar på att maximera företagets värde utifrån ett aktieägarperspektiv. Därmed har 

forskare lagt stor vikt att studera varför företagen avviker från principen om värdemaximering de 

senaste 20 åren och de har därmed inte studerat ”det interna finansiella systemet”.  

 

Företag försöker att dölja sina dåliga resultat i årsredovisningarna genom att till exempel lägga 

dem på ställen där få läsare tittar. Genom att företagen gör på detta sätt får man en skev bild om 

hur det går för företaget. Eftersom att all information inte visas klart och tydligt kan man få en 

bild av att det går bättre för företaget än vad det egentligen gör (Clatworthy, Jones 2001). I Hong 

Kong har en studie gjorts som visade att företag försöker att framhålla positiva händelser eller 

resultat i sina årsredovisningar, medan de försöker att gömma negativa resultat (Courtis 1998).   

 

Enligt Clatworthy och Jones (2001) bör man vara skeptisk mot den information som finns i 

årsredovisningar och när man granskar årsredovisningar bör man tänka en extra gång över 

informationen som redovisas. Företag använder sina årsredovisningar som marknadsföring 

hävdar Frantz (1950). Vi anser att den informationen som publiceras i årsredovisningar bör 

ifrågasättas och man bör reflektera kring om det som står är den fulla sanningen.  
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4. Empiri 

Empiri avsnittet kommer besvara resultatet på alla teorier i ordningsföljd. Ordningsföljden är 

bestämd utefter hur teori avsnittet lagts upp. Här visas även en del diagram och tabeller som är 

relevanta för att förstå vad vi kommit fram till.________________________________________                                                                              

 

I denna uppsats kommer teorin ”det interna finansiella systemet” att användas för att undersöka 

hur de tre utvalda företagen följer en balanserad strategi med avseende på sina finansiella mål. 

Undersökningen kommer att sträcka sig över en tidsperiod om sju år. För att mäta den 

balanserade mållinjen kommer följande ekvation att användas: 

 

g(S) = r (ROCE + d * (ROCE - i )) 

  

Verkligheten är komplex och ibland kan man inte beskriva hur den fungerar utan att förenkla 

vissa saker. ”Det interna finansiella systemet” är en förenkling av hur man balanserar de 

finansiella målen. Förenklingen har gjorts på grund av att verkligheten är komplex och modellen 

har skapats för att man ska kunna mäta hur det verkligen ser ut i företagen. 

  

Teorin säger att ROCE (avkastning på sysselsatt kapital) måste vara större än räntekostnaderna 

för att företaget på lång sikt ska kunna överleva. Detta brukar även vara fallet på kort sikt. Om 

man tittar på hur räntan ser ut är den runt 3-4 % för alla tre företagen. ROCE för företagen de 

senaste sju åren har oftast varit mellan 9-38 % med undantag för något år. Därmed kan man se 

att alla företagen har en större ROCE än räntekostnaderna och man kan anta att företagen 

kommer att kunna överleva. Om ROCE och räntan är lika stora kommer den balanserade linjen 

att vara horisontell. 

  

Teorin tar inte hänsyn till företagens kassaflöden, detta görs inte eftersom man diskuterar teorin 

på en strategisk nivå. ”Det interna finansiella systemet” antar att försäljningstillväxten ökar 

samma år som man gör en investering. Man måste utgå från att i verkligheten kommer det att 

finnas en tidsskillnad mellan när man investerar i till exempel maskiner med mera, tills dess att 

man på grund av sina investeringar får en försäljningstillväxt. 
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De finansiella målen som de utvalda företagen pratar om är långsiktiga finansiella mål som 

företagen vill uppnå. 

 

Ett företag kan finansiera sina nya investeringar med antingen eget kapital eller med skulder 

(Hallgren 2002). Eget kapital består till mestadels av balanserade vinstmedel inklusive årets 

resultat i de tre företag vi har undersökt. Detta innebär att företagen behåller sina vinster i 

företaget, vilket påvisar att alla vinster inte delas ut till aktieägarna. Genom att de sparar 

tillgångarna kan företagen göra investeringar med hjälp av interna finansieringsmedel. Om man 

studerar skuldsättningsgraden kan man se att alla de företag vi har undersökt har mer eget kapital 

än skulder vilket tyder på att de kan använda sig av interna finansieringsalternativ. Men vi kan 

även se att Atlas Copco, Sandvik och SKF också använder sig av extern finansiering, då de under 

olika år ökade sina räntebärande skulder. Under respektive företag kommer det att redovisas lite 

kort om hur de räntebärande skulderna samt skuldsättningsgraden har förändrats under åren för 

dessa företag.  
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4.1 Atlas Copco 

4.1.1 Agentteorin  

Det kan lätt uppstå en orolig stämning mellan aktieägare och koncernledningen i ett företag. Den 

oroliga stämningen kan bland annat bero på att aktieägarna vill ha maximalt hög avkastning på 

sina aktier, medan koncernledningen mer tänker på företaget och dess lönsamhet. En åtgärd som 

kan vidtas för att förbättra den dåliga stämningen mellan dessa två parter är att ge 

koncernledningen aktier så att även de främjas av en bra avkastning på dem aktier som de har 

erhållit. 

 

Atlas Copcos koncernledning har en årlig grundlön som de alltid är garanterade att få. Därefter 

har koncernledningen möjlighet att få en rörlig ersättning, som är begränsad till en högsta 

procentsats av grundlönen. Det finns även möjlighet till långsiktiga incitament, som till exempel 

kan vara personaloptioner. Personaloptioner innebär att koncernledningen får optioner som efter 

fem år kan lösas in till aktier i bolaget. Optionerna är inte överlåtningsbara och syftet med detta 

är att höja ledningens vilja att öka aktiepriset.   

 

Den rörliga ersättningen som koncernledningen får beräknas med en kombination av Atlas 

Copcos resultat samt individens resultat. Den rörliga ersättningen kan uppgå till högst 40-50 % 

av grundlönen.  

 

Tabell 1. Översikt över koncernledningens andelar av aktie och personaloptioner 2011.  

Namn Funktion  A-aktier  B-aktier  Personaloptioner  

Ronnie Leten  VD och koncernchef  19166 12000 395513 

Stephan Kuhn Kompressorteknik 5731  162380 

Mats Rahmström Industriteknik  4640  185916 

Robert Fassl  Gruv- & bergbrytningsteknik  5151  92727 

Nico Delvaux Bygg- & anläggningsteknik 1966  77343 

Hans Ola Meyer  Ekonomi & finans  5286 24781 160644 

Jeanette Livijn Organisationsutveckling & personal 2329  73433 

Hans Sandberg Juridik 20000 12874 108778 

Annika Berglund Kommunikation & varumärkesstrategi  10467 5900 98089 

Källa: Atlas Copcos årsredovisning 2011  
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4.1.2 Parametrarna  

Under de sju undersökningsåren har Atlas Copcos utdelningsandel varierat från 19 % år 2006 till 

58 % år 2009. Resultat per aktie var år 2009 som lägst då den låg på 5,14 kronor per aktie. 

Utdelningen samma år var 3 kronor per aktie, vilket innebär att Atlas Copco behöll 2,14 kronor 

per aktie som vinstmedel för företaget. Detta motsvarar 58 % i utdelningsandel. 

 

År 2006 hade Atlas Copco en negativ skuldsättningsgrad på -38 %. Anledningen till att 

skuldsättningsgraden var negativ år 2006 var för att företagets räntebärande skulder var väldigt 

låga. Därmed översteg de räntebärande skulderna när företaget drog bort likvida medel. 

Täljararen blev därmed negativ och nämnaren som innehöll eget kapital var positiv. År 2007 

ökade deras skuldsättningsgrad till 135 %, vilket innebar att skulderna minus likvida medel 

översteg det egna kapitalet. Av årsredovisningen framgår att de ökade sina långfristiga skulder 

markant mellan år 2006 och år 2007, vilket anses som externt kapital. Vidare ökade de totala 

(kort- och långsiktiga) räntebärande skulderna från 8787 miljoner kronor år 2006 ända upp till 

24397 miljoner kronor år 2007.  

 

4.1.3 Det interna finansiella systemet    

De finansiella mål som Atlas Copco har satt upp är att den årliga försäljningstillväxten ska vara 8 

% och att man ska bibehålla en hög avkastning på sysselsatt kapital. Dessa finansiella mål 

angavs redan år 2005 och har varit desamma fram till minst 2011.  

  

Parametrarna i ”det interna finansiella systemet” är: 

r = 0,5729 

d = 0,4671 

i = 0,0397 
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Tabell 2. Företagets avkastning på sysselsatt kapital samt försäljningstillväxten under åren 

2005-2011:  

Atlas Copco 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ROCE 37 29 18 34 29 36 38 

g(s) 16 1 -14 17 25 2 22 

Källa: Egen bearbetning 

 

Figur 7. Atlas Copcos balanserade mållinje under åren 2005-2011 

 

Källa: Egen bearbetning 

 

Atlas Copcos balanserade mållinje har bestämts av de olika parametrarna som står beskrivna 

ovan. Om man studerar bilden ser man att de olika punkterna som kännetecknar ett specifikt år 

befinner sig på olika platser i diagrammet. Alla punkterna förutom år 2007 finns under den 

balanserade mållinjen, det vill säga att dessa befinner sig i överskottssektorn. År 2007 är ensam 

ovanför den balanserade mållinjen och befinner sig därmed i underskottsektorn. Dock befinner 

sig många av åren nära den balanserade mållinjen. En speciell punkt i diagrammet är år 2009. År 

2009 hade Atlas Copco en negativ tillväxt men en positiv avkastning på sysselsatt kapital.   
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Figur 8. Atlas Copcos ”target box” under åren 2005-2011 

 

Källa: Egen bearbetning  

 

Atlas Copco har haft samma mål under undersökningsperioden. För att kunna göra en ”target 

box” måste man vara inom ett intervall på till exempel 6-8 %. Därmed valde vi att Atlas Copcos 

intervall skulle vara 8-10 %, då deras mål var 8 % och de har flera år haft en försäljningstillväxt 

på över 15 %. Deras andra finansiella mål var att bibehålla en hög avkastning på sysselsatt 

kapital. Detta mål är därmed inte specificerat i siffror som vi önskat för att kunna göra en ”target 

box”. Vi valde därför att studera hur deras avkastning på sysselsatt kapital har sett ut under 

undersökningsperioden samt även beräkna medelvärdet för denna perioden. Medelvärdet för 

avkastning på sysselsatt kapital blev 32 %. Vi har därför bestämt oss för att intervallet ska ligga 

mellan 28-34%. Vi valde att detta intervall skulle användas efter att ha jämfört med de andra två 

företagen och insett att de hade en lägre avkastning på sysselsatt kapital runt 20-25%. Valet blev 

därför att använda procenttal som efterliknar de andra två företagen.   
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 Figur 9. Parameter d ändras och därmed förändras den balanserade mållinjen 

 

Källa: Egen bearbetning  

 

För att undersöka närmare hur den balanserade mållinjen förändras beroende på om man ökar 

eller minskar de olika parametrarna, har vi i Atlas Copcos fall bestämt att ändra parameter d. Vid 

beräkningen av parameter d har vi tagit bort uppgiften för år 2007 då skuldsättningsgraden var 

mycket hög, hela 135 %. I och med att detta gjordes så sjönk den balanserade mållinjen, vilket 

gjorde att ”target box” kom närmare linjen. Genom att ta bort år 2007 och dess 

skuldsättningsgrad förändras värdet för parameter d från det ursprungliga 0,4671 till 0,32. När vi 

tog bort år 2007 beräknas parameter d genom att dela på sex år och inte på sju år. I och med att 

värdet för parameter d sjunker, sänks även den balanserade mållinjen.  
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Figur 10. Rörelser i det interna finansiella systemet för Atlas Copco 

 

Källa: Egen bearbetning 

 

Atlas Copco är ett företag som följer en cirkelformad rörelse runt ”target box”, där de sju 

undersökningsåren återfinns i alla fyra kvadraterna. I den första kvadraten finner vi år 2007 och i 

den andra kvadraten ligger tre år, vilka är år 2005, 2008 och 2011. Kvadrat tre innehåller år 2006 

och kvadrat fyra innehåller åren 2009 samt 2010.  
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4.2 Sandvik 

4.2.1 Agentteorin 

 

Sandvik skriver i sin årsredovisning att de väljer att ge bland annat koncernledningen 

ersättningar för att attrahera och behålla kompetent personal i företaget. I Sandvikskoncernen får 

ledningen en fast lön, en årlig variabel lön och en långsiktig variabel lön. Den årliga variabla 

lönen och den långsiktiga variabla lönen är i form av kontant lön och/eller aktier i Sandvik. Den 

årliga variabla lönen baseras på om man uppfyller de årliga fastställda målen och de fastställda 

målen är relaterade till företagets resultat. Målen ska vara mätbara och kan vara inom individens 

ansvarsområde. Om man tittar på den långsiktiga variabla lönen skriver Sandvik i sin 

årsredovisning att:  

 

“Den långsiktiga variabla kontanta lönen förutsätter uppfyllelse av mätbara mål, satta av 

styrelsen, avseende vissa nyckeltal som skapar aktieägarvärde kopplat till bolagets tillväxt, 

lönsamhet och kapitaleffektivitet under en period om tre år.” 

.  

4.2.2 Parameterana  

  

Utdelningsandelen för Sandvik under de sju undersökningsåren har varit allt från 70 % år 2011 

till 1 krona per aktie, trots att resultatet per aktie var negativt (-2,24 krona per aktie) år 2009.  

Detta medförde att företaget var tvungna att ta medel från det egna kapitalet eller andra reserver, 

men de gav denna utdelning för att aktieägarna skulle vara tillfredställda.  

 

Skuldsättningsgraden uppgick både år 2007 och år 2009 till 100 %, vilket innebär att andelen 

skulder minus likvidamedel och eget kapital är lika stora. År 2008 ökade företagets räntebärande 

skulder väldigt mycket, vilket innebar att man tog in externt kapital. Att Sandvik valde att ta in 

externt lånat kapital var de inte ensamma om, även Atlas Copcos räntebärande skulder ökade 

kraftigt under år 2007.    
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4.2.3 Det interna finansiella systemet 

Det första året som vi studerade Sandvik, med andra ord år 2005, hade företaget som mål att de 

skulle uppnå en organisk tillväxt på 6 % och avkastningen på sysselsatt kapital skulle nå upp till 

20 %. Från år 2006 ändrade Sandvik sina finansiella mål. De finansiella mål som Sandvik har 

haft från år 2006 till 2011 har varit att de skall uppnå en organisk tillväxt på 8 % och en 

avkastning på sysselsatt kapital på 25 %.  

 

Parametrarna i ”det interna finansiella systemet” är:  

r = 0,5271 

d = 0,8143 

i = 0,0420 

 

Tabell 3. Företagets avkastning på sysselsatt kapital samt försäljningstillväxten under åren 

2005-2011: 

Sandvik 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ROCE 16 17 -1,3 20 27 28 24 

g(s) 20 17 -29 5 9 14 14 

Källa: Egen bearbetning   
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Figur 11. Sandviks balanserade mållinje under åren 2005-2011  

Källa: Egen bearbetning 

 

Som hos Atlas Copco bestäms även Sandviks balanserade mållinje av de olika parametrarna som 

företaget har. Om man studerar Sandviks graf kan man se att alla år förutom år 2010 och år 2011 

ligger under den balanserade mållinjen. Detta innebär att alla år förutom år 2010 och år 2011 

befinner sig Sandvik i överskottssektorn. Åren 2010 och 2011 hittar man Sandvik ovanför sin 

balanserade mållinje och dessa två år ligger därmed i underskottssektorn. Det bör nog läggas till 

att de två åren som ligger i underskottssektorn är placerade nära den balanserade mållinjen. År 

2009 var ett dåligt år för Sandvik med tanke på att företaget hade både en negativ tillväxt och en 

negativ avkastning på sysselsatt kapital.  
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Figur 12. ”Taget box” för Sandvik under åren 2005-2011 

 

Källa: Egen bearbetning    

 

Utifrån vad företagets mål för tillväxt och avkastning på sysselsatt kapital är kan man skapa en 

“target box”. Sandvik har satt upp mål där tillväxten ska ligga mellan 6-8 % och en avkastning 

på sysselsatt kapital som ska vara mellan 20-25%. 

 

Den parameter som vi hade tänkt ändra på för att se hur den balanserade mållinjen förflyttar sig 

är parameter i. Dock har ingen bild ritats ut på detta då vi kom fram till att en ändring i denna 

parameter inte ger någon inverkan på linjens lutning. Som kontroll för att se hur ändringen skulle 

påverka den balanserade mållinjen beslöt vi oss för att ta bort år 2007 vid beräkningen av i-

värdet, eftersom räntesatsen och skattesatsen var avvikande jämfört med de andra åren. 

Parameter i var innan borttagningen av detta år 0,0420 och efter borttagningen blev i-värdet 

0,0414. Detta visar att den balanserade mållinjen inte kommer att förflyttas mycket när detta 

årsvärde tas bort. När vi applicerar detta i ett diagram ser man ingen skillnad, utan den linje som 

ska visa på förflyttningen hamnar på den redan befintliga linjen. Därför kom vi fram till att vi 

inte skulle ha med någon bild på detta då man inte kan urskilja den andra linjen. 
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Figur 13. Rörelser i det interna finansiella systemet för Sandvik 

  

Källa: Egen bearbetning   

 

Sandvik befinner sig i tre av dem fyra kvadraterna, men det ser ändå ut som att de rör sig i en 

cirkelformad rörelse. I kvadrat ett finner vi två år, nämligen år 2010 och år 2011, den andra 

kvadraten innehåller åren 2005, 2006 och 2007 och den fjärde kvadraten innehåller åren 2008 

och 2009, medan den tredje kvadraten är tom.  
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4.3 SKF 

4.3.1 Agentteorin  

Den totala ersättningen som koncernledningen får består av en fast lön, en rörlig lön samt 

prestationsaktier. Den ersättning som koncernledningen får ska återspegla individuell prestation 

samt även SKFs resultat.  Den rörliga lönen är baserad på ett prestationsbaserat program och 

koncernledningen har både en kortsiktig och en långsiktig del. De två olika rörliga ersättningarna 

beräknas utifrån koncernens resultat, till exempel de finansiella målen. Om resultatet inte uppnås 

kommer den rörliga lönen inte att utbetalas.  

 

Prestationsbaserade aktieprogram innebär att koncernledningen och verkställande direktör 

tilldelas B-aktier. Antal aktier som kommer att tilldelas är beroende på hur man har uppfyllt de 

finansiella målen som har satts upp av styrelsen. Deltagarna i programmet kan högst erhålla 

följande antal aktier:  

 

Koncernchef och verkställande direktör: 20 000 aktier 

Divisionschef och vice verkställande direktör: 10 000 aktier 

Övriga medlemmar i koncernledningen: 7000 aktier.   

 

4.3.2 Parameterana 

De senaste sju åren har SKFs utdelningsandel legat på ungefär samma nivå, runt 40-50 %. Det 

var ett år som stack ut från resten av åren och det var år 2009. SKFs resultat per aktie var inte 

speciellt bra år 2009, enbart 3,61 kronor per aktie. Detta år valde man i alla fall att dela ut 3,50 

kronor per aktie till aktieägarna, vilket innebar att företaget nästan inte behöll några vinstmedel 

alls i företaget. Samma år sjönk nettoskuldsättningsgraden, anledningen till att den sjönk var att 

SKFs lån minskade. Företaget amorterade alltså av sina lån, samtidigt ökade dem även sina 

likvida medel i företaget som också hjälpte till att sänka nettoskuldsättningsgraden. 

 

Företagets skuldsättningsgrad har sett ganska jämn ut förutom de första två åren av studien, det 

vill säga år 2005 och år 2006, då företagets skuldsättningsgrad var väldigt låg. Sedan har 



54 

 

skuldsättningsgraden varit ganska lika, runt 70-80 %. Detta betyder fortfarande att det egna 

kapitalet överstiger skulderna minus likvidamedel som företaget har. Därmed kan företaget 

finansiera en del av sina investeringar med interna finansieringsmedel.  

 

Exakt hur det har sett ut respektive år med utdelningsandelar och nettoskuldsättningsgraderna 

finns redovisat i bilagorna.  

 

4.3.3 Det interna finansiella systemet 

Under åren har SKFs finansiella mål ändrats kontinuerligt. Ett företags finansiella mål brukar 

sättas upp för en tidsram på exempelvis fem år. Därefter utvärderar företaget om dessa mål har 

uppnåtts och beslutar om nya finansiella mål ska sättas upp eller om befintliga mål ska fortsätta 

att existera. SKF har valt att ändra sina finansiella mål betydligt oftare.  

  

SKFs finansiella mål från år 2003 till slutet av år 2006 var att företaget skulle ha en årlig 

försäljningstillväxt på 6 %, mätt i lokala valutor. Avkastningen på sysselsatt kapital skulle enligt 

målet uppgå till 20 %. Dessa mål sattes i april år 2003 och var baserade på resultatet för år 2002. 

De skulle gälla fram till slutet av år 2006. I januari år 2007 presenterades nya finansiella mål för 

åren 2007-2009. I dessa mål skulle den årliga försäljningstillväxten vara 6-8 % och avkastningen 

på sysselsatt kapital 24 %. I oktober år 2010 ändrade SKF sina finansiella mål ytterligare en 

gång. Denna gång beslutades att SKFs årliga försäljningstillväxt skulle ligga på 8 % samt att 

avkastningen på sysselsatt kapital skulle vara 27 %. 

 

Parametrarna i ”det interna finansiella systemet” är: 

r = 0,4771 

d = 0,6031 

i = 0,0363 
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Tabell 4. Företagets avkastning på sysselsatt kapital samt försäljningstillväxten under åren 2005 

till 2011  

SKF 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ROCE 23,6 24 9,1 24 24,9 23 21,9 

g(s) 8,5 14 -19 7,1 13,2 7,5 7,3 

Källa: Egen bearbetning  

 

 Figur 14. SKFs balanserade mållinje under åren 2005-2011 

 

Källa: Egen bearbetning  

 

SKF är ett speciellt fall i jämförelse med de andra två företagen som vi har studerat. Alla år 

förutom år 2009 ligger nära den balanserade mållinjen. Från år 2005 till år 2008 uppnådde SKF 

nästan exakt samma siffror i både tillväxt och lönsamhet årligen. Dessa år ligger därmed nästan 

på varandra i grafen. Punkterna för år 2010 och år 2011 ligger närmare den balanserade 

mållinjen. Liksom de andra två företagen som undersökts i vår studie, var tillväxten i SKF 

väldigt dålig under år 2009. SKF hade då en tillväxt som var negativ (-19 %). Lönsamheten var 

däremot positiv och SKFs punkt för år 2009 hamnade i överskottsektorn.  
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Figur 15. “Target box” för SKF under åren 2005-2011   

 

Källa: Egen bearbetning    

 

“Target box” har byggts upp på ett tillväxtmål på 6-8% och avkastningen på sysselsatt kapital på 

20-27%.   
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Figur 16. Parameter r ändras och därmed förändras den balanserade mållinjen 

 

Källa: Egen bearbetning 

 

Vid granskning av hur den balanserade mållinjen kan förändras har vi fokuserat på parameter r 

gällande SKF. Det år som skiljde sig mest och som togs bort var år 2009 där SKF hade en 

utdelningsandel på 0,97, vilket var mycket högre än något annat år. Parameter r var innan 

ändringen 0,4771 och efter ändringen 0,4483. Detta visar på att linjen kommer att luta svagt 

nedåt som bilden ovan visar. Ändringen av parameter r ger en väldigt liten ändring av lutningen 

på den balanserade mållinjen, därför hamnar inget av åren nämnvärt närmare linjen. 
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Figur 17. Rörelser i det interna finansiella systemet för SKF 

 

Källa: Egen bearbetning   

 

SKF följer inte ett cirkelformat mönster runt sin “target box”, utan de prickar snarare in i den. 

Inne i “the target box” finner vi åren 2005, 2006, 2007 och 2008, och dessa befinner sig även i 

den första kvadraten. I den andra kvadraten finner vi åren 2010 och 2011 och i kvadrat fyra finns 

år 2009. 
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4.4 Sammansättning 

 

Figur 18. Atlas Copco, Sandvik och SKF i samma diagram 

 
Källa: Egen bearbetning 

 

Genom att lägga ihop företagen i en bild kan man se att företagens balanserade mållinjer är 

väldigt lika varandra. Sandvik har den brantaste balanserade mållinjen. Därefter ser man att Atlas 

Copcos balanserade mållinje enbart är lite brantare än SKFs.  Vi kan se att Sandvik har två år 

som de är över deras balanserade mållinje medan Atlas Copco enbart har ett år som ligger 

ovanför. Resterande punkter ligger nedanför företagens balanserade mållinjer, det vill säga i 

överskottssektorn.   
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5. Analys 

 

I analysen kommer empirin diskuteras utifrån studiens forskningsproblem och teorier. De 

samband som funnits i empirin kommer diskuteras och förklaras med hjälp av de tidigare 

presenterade teorierna och tidigare forskning.       

 

5.1 Inledning 

 

I de tre olika företagen som studerades fanns det tre olika finansiella belöningar: en fast lön, en 

rörlig lön samt optionsaktier eller aktier i företaget. Den fasta lönen har ingen koppling till det 

finansiella målsystemet. De andra kan däremot kopplas till de finansiella målen och även till 

agentteorin där målinkongruens kan skapas. 

 

De finansiella målen sätts upp av styrelsen som representerar aktieägarna och deras vilja. Utifrån  

företagets prestation och om företaget uppnår de uppsatta målen får ledningen en viss ersättning. 

För att det ens ska vara möjligt att uppnå dessa finansiella mål och att ledningen ska känna sig 

motiverad till att uppnå dem måste målen vara relevanta och verklighetsanpassade. Dock 

påpekar tidigare forskning om ”det interna finansiella systemet” att företag inte alltid når upp till 

sina mål. Detta stämmer väl överens med verkligheten då vi i vår undersökning ser att de 

finansiella målen inte alltid har uppnåtts.  

 

5.2 Agentteorin 

 

Genom att ledningen bland annat får aktier i företaget kommer ledningen att ha en önskan om att 

aktiernas värde ska öka. Denna önskan har även aktieägarna. Företagen har flera år under den 

studerade tidsperioden uppnått de finansiella målen som vi har studerat. Vi antar att det finns 

skillnader på hur varje individ i ledningen har kämpat för att uppnå dessa mål med tanke på att 

de får olika rörliga ersättningar. Dock är huvudsaken att målen uppfylls. Den som får mer aktier i 

ledningen kanske känner sig mer motiverad att uppnå de finansiella målen än en person som får 

en lägre ersättning. Om ledningen får optioner i företaget finns det ett krav att personen måste 
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stanna i företaget ett visst antal år för att få ta del av optionen när den löper ut.  

 

Enligt Agentteorin skulle det kunna skapas målinkongruens mellan företaget och aktieägarna. 

Man försöker att undvika målinkongruens genom att ge en ersättning till koncernledningen. 

Denna ersättning kan utgå både på lång och kort sikt. Företagen skriver att detta görs för att ha 

en hållbar tillväxt och lönsamhet. Företagen vi har undersökt beskriver i sina årsredovisningar att 

de har dessa typer av rörliga löner för att ledningen ska eftersträva att uppnå de finansiella 

målen. Företagen vill att man ska öka aktieägarvärdet och de tror att man ökar detta värde genom 

en ökning av tillväxt och lönsamhet. En stor del av de finansiella målen i dessa företag är 

kopplade till tillväxt och lönsamhet, och det finns troligtvis en önskan från koncernledningen att 

uppnå dessa mål. Vi såg att aktieägarnas mål är kopplade till de finansiella målen, men man 

definierar dem på olika sätt för att båda grupperna ska känna att de är intresserade och 

motiverade av målen. Aktieägarna känner sig troligtvis intresserade av företagets aktier när 

företagen skriver att de eftersträvar att öka aktievärdet.  

 

5.3 Hackordningsteorin och det interna finansiella systemet  

 

Atlas Copco, Sandvik och SKF befinner sig många gånger under den balanserade mållinjen, 

vilket betyder att de befinner sig i överskottssektorn. Att befinna sig i överskottsektorn innebär 

att man har mer finansiellt kapital än vad som krävs enligt teorin. Teorin säger att man då gör 

investerar i projekt som inte är lönsamma och därmed kan företagen tappa aktieägarnas 

företroende.  Vi anser däremot att detta inte stämmer in på de företagen som vi har studerat. 

Atlas Copco, Sandvik och SKF är högt accepterade och respekterade. Därför kommer folk 

troligtvis inte att sluta investera i dessa företag, trots att de tror att företagen investerar i projekt 

som är olönsamma. De tre olika företagen når många år upp till sina finansiella mål, vilket gör 

att investerare ser det som en fördel och är beredda att investera i företagen.  

 

År 2009 är ett år som ser annorlunda ut i de tre studerade företagen. Alla tre företagen hade då en 

tillväxt som var negativ och detta berodde på att den finansiella krisen hade brutit ut. Det är 

vanligt att försäljningsvolymer minskar under lågkonjunkturer och Donaldson (1984) kom i sin 

studie fram till att det även skedde i flertalet av de företagen som han studerade. Den finansiella 
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krisen började i september år 2008. I slutet av år 2008 började företagen att påverkas av den, 

vilket Sandvik beskriver i sin årsredovisning. Men det var inte förrän år 2009 som företagens 

tillväxt och lönsamhet visade att det gick sämre för företagen. Detta år ligger för alla företag i 

den fjärde kvadraten. Sandvik har detta år både en negativ lönsamhet och tillväxt. Företagen har 

enbart haft ett sådant dåligt år under den studerade tidsperioden. Detta år tappade alla företagen 

väldigt mycket och det tar lång tid för företagen att återhämta sig. Återhämtningen till den 

ursprungliga nivån inleddes år 2010, men man har ännu inte nått upp till samma nivå som före 

krisen.   

 

Vi kan se att företagen inte har uppnått båda sina finansiella mål de senaste åren. Man ser en 

tydlig tendens att de båda finansiella målen slutade att uppnås i och med att den globala 

finansiella krisen bröt ut. Eftersom att företagen inte har lyckats uppnå de finansiella målen, 

anser vi att företagen bör fundera på om dessa finansiella mål verkligen är uppsatta efter hur 

verkligheten ser ut. Om de inte är uppsatta efter hur verkligheten ser ut kan de bli ouppnåbara 

och vi anser då att styrelsen i företagen bör utarbeta nya finansiella mål tillsammans med 

aktieägarna.   

 

Målet med den balanserade mållinjen är att företagets utfall skall ligga på den egna balanserade 

mållinjen och då ska även “target box” befinna sig på den. Men så ser det inte ut i verkligheten 

för de undersökta företagen. “Target box” ligger under den balanserade mållinjen för samtliga tre 

studerade företag. Även Donaldson såg i sin studie att företagens mål inte hamnade på den 

balanserade mållinjen. Tillväxtmålen i de tre företagen är nästan likadana, då de sträcker sig från 

6-10 %. Därmed hamnar tillväxtmålen för dessa tre företag nedanför den balanserade mållinjen. 

Även lönsamhetsmålen är liknande för dessa företag. De befinner sig från 20-35 %, vilket gör att 

målen och “the target box” hamnar ganska långt till höger om den balanserade mållinjen. SKF är 

det enda företaget som under en fyra års period verkligen hamnar i sin ”target box” och det året 

som avviker från mängden är år 2009 då företagets tillväxt var negativ.  Målet för avkastningen 

på sysselsatt kapital klarade SKF inte att uppnå under åren 2010 och 2011. Detta berodde 

troligtvis på att den finansiella krisen fortfarande kvarstod och påverkade SKFs mål. Åren innan 

den finansiella krisen klarade SKF båda sina finansiella mål och detta indikerar på att målen för 

tillväxt och lönsamhet har varit verklighetsbaserade och uppnåbara.  
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Både Atlas Copco och Sandvik har för låga tillväxtmål, och därför hamnar de över “target box” 

nästan varje år. Tillväxtmålet i företagen är låga på grund av att företagen ska ha möjlighet att 

uppnå sitt mål, och vi antar att målet är satt utifrån branschens tillväxttakt. Vi tror att om man 

sätter högre tillväxtmål än verkligheten kan det stimulera företagen till att växa och bli starkare. 

Vi tror att det även kan sätta press på företaget. Samtidigt ska man tänka på att företagen inte bör 

sätta upp för höga mål. Om detta sker och företaget inte uppnår sina mål under en längre 

tidsperiod, skulle aktieägarna kunna se det som något negativt och kanske börja tvivla på 

företaget. Beträffande företagen vi har undersökt, ser vi inte att målen är satta för högt utan 

snarare att tillväxtmålen är satta för lågt innan den finansiella krisen. Vi tror att aktieägarana var 

beredda på att satsa pengar i företagen, då dessa överträffar sina mål varje år fram till år 2009. I 

och med att målen överträffades skapades en positiv bild av företagen som gör att intressenterna 

inte tvivlade på företagen och dess avkastningsmöjligheter.    

 

Enligt teorin kan den balanserade mållinjen ändras. Om vi hade beräknat skuldsättningsgraden 

på ett annat sätt hade den balanserade mållinjen ändrat sin lutning. SFF (Sveriges 

finansanalytiska förening) rekommenderar att beräkningen av skuldsättningsgraden görs genom 

att ta räntebärande skulder delat med eget kapital. Om vi hade valt att räkna ut 

skuldsättningsgraden på detta sätt hade vi fått ett annat utfall jämfört med den beräkningsmetod 

som vi har använt. Räntebärande skulder har vi redan tagit fram i parameter i. Det som skulle 

återstå att göra var att ta fram eget kapital. Om vi hade valt att använda oss av SFFs 

rekommendation hade det inneburit att den balanserade mållinjen hade blivit brantare och 

därmed hade “target box” hamnat ännu längre bort från den balanserade mållinjen. Detta skulle 

kunna tyda på att de finansiella målen som företaget har inte är anpassade till den balanserade 

mållinjen. Att beräkna nettoskuldsättningsgraden som dessa företag har gjort innebär att den blir 

lägre än om man hade beräknat den utifrån SFFs rekommendation. I denna situation kan man 

reflektera över om företagen undanhåller hur det egentligen ser ut i företaget. Genom att beräkna 

nettoskuldsättningsgraden upplever vi det som att de finansiella målen är mer anpassade till den 

balanserade mållinje. ”The target box” hamnar nämligen närmare den balanserade mållinjen än 

vad den hade gjort om vi själva hade beräknat skuldsättningsgraden.    

 



64 

 

Skuldsättningsgraden och räntan efter skatt ändras varje år, vilket gör att ”det interna finansiella 

systemet” inte alltid stämmer överens med verkligheten. Teorin antar att dessa parametrar är 

konstanta under ett flertal år. I verkligheten ändras ofta parametrarna varje år, vilket medför att 

vi skulle kunnat bygga upp en balanserad mållinje för varje år. Om vi hade gjort det skulle den 

balanserade mållinjen kunna se olika ut. Men det skulle nog även inneburit att den balanserade 

mållinjen hade sett likadan ut många år, förutom om någon eller flera av parametrarna hade 

ändrats avsevärt. Det hade inneburit att den balanserade mållinjen hade varit nära “the target 

box” vissa år, medan den troligtvis hade hamnat långt ifrån den andra år.  

 

Enligt teorin ”det interna finansiella systemet” bör ett företag ha en rörelse runt sin ”target box” 

under sin livscykel. Vi har inte undersökt företagen under hela deras livstid utan bara under sju 

år. Därför har vi inte exakt kunnat studera hur företaget från början rör sig runt sin ”target box”, 

utan bara under de undersökningsåren som vi har gjort detta arbete på. I två av de undersökta 

företagen befinner sig de årliga utfallen nästan i samtliga av de fyra kvadraterna. Vi tror att 

företagen hamnat i de fyra kvadraterna under vår undersökningsperiod på grund av de stora 

konjunktursvängningarna och därmed inte kunnat hålla sig på en jämn nivå. Om man däremot 

studerar SKF, befinner de sig mer på ett och samma ställe, vilket tyder på att de stadigt uppnår 

sina mål. År 2009 ser likadant ut för samtliga företag, då alla befinner sig i kvadrat Q4 och detta 

på grund av den finansiella krisen.  

 

Atlas Copco är det enda företaget som under år 2006 befinner sig i Q3 kvadraten. Denna kvadrat 

ska kännetecknas av att företaget befinner sig i välfärd. Dock kan man inte riktigt påstå att Atlas 

Copco gör det utifrån deras placering i “det interna finansiella systemet”. Tillväxten är väldigt 

låg och lönsamheten är hög. Om man befinner sig i kvadraten Q3 säger teorin att de har överflöd 

av kapital som kan tänkas investeras i olönsamma investeringar. Vi tror dock inte att Atlas 

Copco valde att genomföra sådana investeringar, eftersom deras tillväxt var väldigt låg detta år. 

Det som är lämpligt att göra i detta fall är att spara det överskott av kapital som finns och därmed 

bygga upp en buffert för framtida behov. Däremot är detta inget som kommer att uppskattas av 

aktieägare, då de kräver en så hög avkastning som möjligt. Med tanke på att de befann sig i 

kvadrat Q3 år 2006 valde företaget att utdelningen skulle höjas till år 2007 för att göra 

aktieägarna nöjda. 
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5.4 Tidigare forskning 

 

Enligt Donaldsons forskning återspeglar de finansiella målen ledningens önskemål med 

förutsättning att ledningen har styrt företaget under en lång tidperiod. Däremot ser vi att SKFs 

styrelse år 2003 valde att sätta upp sina mål utifrån tidigare års resultat. Man har då utgått från 

ekonomiska händelser som har påverkat företaget. Det kan visa att företagsledningen inte har så 

stor möjlighet att påverka de finansiella målen som finns. SKF uttrycker klart i sin 

årsredovisning år 2005 att de finansiella målen är uppsatta efter ekonomiska händelser. Detta är 

inget som vi har sett i de andra årsredovisningarna, men vi tror att många av de finansiella målen 

är uppsatta efter hur resultat från tidigare år har varit.   

 

Företagen använder sig av både internt och externt kapital för att finansiera nya investeringar och 

det hävdar även hackordningsteorin. Frank och Goyal påpekar att man använder sig av externt 

kapital för att det interna inte räcker till. Vi såg i företagens årsredovisningar att företagen 

behåller internt kapital när de gör nya investeringar. Vi antar då att företagen väljer att behålla en 

del av det interna kapitalet för att ha inför framtida behov. När företagen väl tar in externt kapital 

görs detta i form av lån som senare ska amorteras av.    

 

I företagen som vi har studerat ser vi att de delar ut aktieutdelning varje år även fast företaget har 

ett negativt resultat. Detta kan jämföras med studien som Mazur gjorde där hon kom fram till att 

enbart företagen som befanns sig i finansiell hälsa valde ge ut aktieutdelning. Vi tror att de 

företag som vi har studierat kan ha en bra finansiell hälsa och att även om de har gått med förlust 

något år finns det sparade reserver i företagen som de kan använda sig av för att tillfredsställa 

aktieägarnas vilja.   

 

Företagen har inte bara mål på att öka företagets värde, utan de har även andra viktiga finansiella 

mål. Man fokuserar inte bara på försäljningstillväxt och avkastning på sysselsatt kapital som vår 

studie har utgått från. Enligt tidigare forskning från Åkesson, Mao, Pandey och Bhat finns de 

olika typer av finansiella mål och även i vår studie ser vi att företagen har fler finansiella mål än 

de som vi har studerat.  För att företagsledningen ska få ut sin rörliga lön innebär det många 

gånger även att de ska uppnå de andra finansiella målen som finns, till exempel att det ska ge ut 
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ett antal procent av resultatet i form av utdelning till aktieägarna. När samtliga mål uppnåddes 

fick företagsledningen i de tre företagen ut sina rörliga löner och/eller aktieoptioner. I denna 

studie hände det att företagen under flertalet år uppnådde de undersökta finansiella målen 

(tillväxt och lönsamhet). Detta innebar att ledningen fick ut en del av sina ersättningar, men vi 

vet inte om de fick ut hela ersättningarna med tanke på att vi inte undersökt utfallen för de övriga 

finansiella målen som företagen hade.  

 

Platt, Platt och Chens forskning visade på att om man ändrar utdelningsandelen i ett företag 

kommer även tillväxten i företaget att ändras. Mer specifikt visade forskningen att om 

utdelningsandelen sjunker kommer tillväxten att öka. I vår studie kan man se att när Atlas Copco 

valde att ha en låg utdelningsandel ökade företagets tillväxt året efter. Detta fenomen ser man 

även om man studerar Sandvik och SKF. Studien har utförts under en finansiell kris. Det kan 

vara svårt att se om tillväxten har ökat på grund av att företagen har valt att ändra 

utdelningsandelen eller för att konjunkturen har ändrats. Vi tror att vissa förändringarna av 

tillväxten beror på konjunktursvägningar i ekonomin. Men innan den finansiella krisen bröt ut 

tycker vi oss se att det fanns ett samband mellan hur utdelningsandelen ändrades och hur utfallet 

för tillväxten blev. Självklart bör även tillväxten ändras om kapitalstrukturen och räntan för lån 

efter skatt förändras.    
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6. Slutsats  

 

I detta kapitel besvaras först undersökningsfrågorna och därefter problemformuleringen utifrån 

resultatet som undersökningen har gett.         

 

Samtliga tre företag har väldigt lika tillväxtmål. Företagen har satt upp mål på att tillväxten ska 

befinna sig i intervallet 6-8 %. Däremot skiljer sig Atlas Copco med sina mål för avkastning på 

sysselsatt kapital. De uttalar sig inte med någon exakt siffra angående målet utan skriver att 

avkastning på sysselsatt ska förbli högt. Sandvik och SKF har tydliga mål angående avkastning 

på sysselsatt kapital och dessa har legat mellan 20-27 %.  

 

De finansiella målen har successivt ökat under de studerade åren. Detta har dock varit svårt för 

oss att förstå då företagen skriver att de finansiella målen sätts upp utefter ekonomiska händelser. 

Den finansiella krisen bröt ut år 2008 och därefter har företagen inte alltid lyckats nå upp till de 

ökande finansiella målen som satts upp. Vi anser att dessa mål snarare borde ha sänkts för att 

stämma överens med verkligheten.   

 

De finansiella målen brukar sättas upp efter ekonomiska händelser och detta har troligtvis skett i 

de undersökta företagen. I och med att målen är uppsatta efter tidigare årsresultat har företagen 

inte tagit hänsyn till den rådande konjunkturen, vilket har lett till att vissa av de undersökta 

målen inte uppnåtts. Eftersom att det inte har förekommit någon intervju med de undersökta 

företagen kan vi inte exakt förklara hur de finansiella målen sätts upp i företagen. 

 

Vi anser att de företag som vi har undersökt inte balanserar sina finansiella mål enligt ”det 

interna finansiella systemet”. Inom forskarvärlden studerar man inte denna teori och därmed tror 

vi att företagen inte är medvetna om att ”det interna finansiella systemet” existerar eller att de 

bara inte använder sig av det. Enligt studien som vi har utfört ser man att företagen många 

gånger är på väg att lyckas balansera sina finansiella mål. Dock befinner sig företagens ”target 

box” långt från den balanserade mållinjen. Vi anser därför att företagen borde arbeta med att föra 

samman dessa två så att ”target box” hamnar på företagets balanserade mållinje alternativt 

närmare linjen. Idag hamnar företagen mestadels under den balanserade mållinjen, det vill säga i 
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överskottssektorn. Företagen borde därför fokusera på att utfallsåren både hamnar över och 

under den balanserade mållinjen.    

 

De parametarna som påverkar hur den balanserade mållinjen både ser ut och hur den förändras är 

skuldsättningsgraden, utdelningsandelen och räntesatsen för lån efter skatt. Dessa parametrar 

utformar den balanserade mållinjen och om någon av dessa parameterar ändras kommer den 

balanserade mållinjen att förflyttas. När skuldsättningsgraden ökar förflyttas linjen uppåt och blir 

därmed brantare. Om räntesatsen för lån efter skatt sänks kommer hela linjen att förflyttas uppåt. 

Om utdelningsandelen minskar kommer den balanserade mållinjen att bli brantare. I vår studie 

kom vi fram till att det var svårt att mäta detta, då parametrarna inte är konstanta som teorin 

förutsätter. Trots detta testade vi att ta bort ett år som stack ut från de andra åren för att se hur 

den balanserade mållinjen skulle ändras. Vi kom fram till att den balanserade mållinjen blev lite 

flackare än originallinjen. Anledningen till att linjerna blev flackare var för att utdelningsandelen 

och skuldsättningsgraden ändrades i de företagen som vi testade och detta stämmer överrens med 

vad teorin säger om förändringar i parametrarna.  

 

Är de finansiella målen som företagen i tillverkningsbranschen har satt upp relevanta med 

verkligheten och sin egen utveckling? 

 

I vår studie har vi kommit fram till att de finansiella mål som företagen har satt upp inte alltid är 

utformade efter hur den balanserade mållinjen är uppbyggd. De finansiella målen har istället 

byggts upp efter branschutvecklingen. Företagens mål gällande lönsamhet och tillväxt har varit 

uppnåbara för de tre undersökta företagen ända fram tills den finansiella krisen bröt ut år 2008. 

Därefter har vi observerat att företagen har haft svårigheter att nå upp till sina lönsamhets- och 

tillväxtmål. Dessa har i vår mening varit för högt satta, då tillverkningsbranschen är en 

konjunkturkänslig bransch. Den finansiella krisen har bidragit till att de finansiella målen inte 

uppnås eller att företagen enbart har lyckats uppnå ett av dessa mål under åren 2009-2011. Vi 

anser att företagens finansiella mål har varit relevanta ända fram tills den finansiella krisen bröt 

ut, därefter borde de ha varit mer verklighetsbaserade.   
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Undersökningen har gått ut på att se om företagen uppnår en balanserad mållinje med hjälp av 

nyckeltalen för tillväxt och lönsamhet. Vi har kommit fram till att företagen inte har en 

balanserad mållinje då företagen ligger flertalet gånger under sin balanserade mållinje. Dessutom 

är företagens “target box” en bit från deras balanserade mållinje. Efter att även studerat hur 

företagens faktorer påverkar den balanserade mållinjen anser vi att de påverkar företagen en liten 

del, genom att den balanserade mållinjen flyttar sig nedåt. Men som vi tidigare har diskuterat så 

stämmer teorin inte ihop med verkligheten då faktorerna inte är konstanat under en tid. Vi anser 

att efter att ha studerat företagen har vi uppnått vårt syfte, men vi hade nog inte förväntat oss det 

resultat som vi fick. Innan vi börjat undersöka företagen hade vi en förväntan om att företagens 

“taget box” skulle ligga närmare eller till och med på den balanserade mållinjen, men detta var 

inte fallet i de företag som vi studerade. 
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7. Avslutande diskussion  

 

I det avslutande kapitlet presenteras det som skulle kunnat göras bättre i uppsatsen, även kallat 

självkritik. Vidare presenteras förslag på vidare forskning.       

7.1 Självkritik  

 

Det som vi kunnat göra annorlunda i vår studie är att istället för att ta nyckeltalen från företagens 

årsredovisningar, skulle vi ha kunnat beräkna dem själv. Men innan vi tog dem från företagens 

årsredovisningar så studerade vi i deras definitionslista hur de hade beräknat dem och såg även 

till att de var beräknade på samma sätt. Detta gjorde vi för att det inte skulle vara för stor skillnad 

mellan beräkningarna. Det hade troligtvist blivit ett lite annorlunda resultat om vi istället själva 

hade räknat ut diverse nyckeltal.  

 

När vi valde att skriva om hur företag balanserar sina finansiella mål (tillväxt och lönsamhet) 

visste vi inte då att detta var något som man inom forskarvärlden inte studerade längre. Efter att 

uppsatsen påbörjats, började vi att söka efter tidigare forskning där forskare gjorde samma typ av 

undersökning som vi skulle göra. Men att lyckas hitta tidigare forskning från 1990- och 2000-

talet gick inte. Den tidigare forskning som hittades var “det interna finansiella systemet” av 

Donaldson och Lorsch. Efter att ha varit i kontakt med Mattias Hamberg som skrev boken 

Strategic Financial Decisions där vi hittade teorin så fick vi bekräftat att teorin inte är något som 

man diskuterar inom forskarvärlden idag. 

7.2 Fortsatt forskning  

 

I denna undersökning har vi valt att studera om de finansiella målen försäljningstillväxt och 

avkastning på sysselsatt kapital balanseras i ”det interna finansiella systemet”. Om man skulle 

göra en ny studie skulle man kunna använda sig av nyckeltalet RONA som står för avkastningen 

på nettotillgångar. Man skulle därmed behöva nya företag som har detta nyckeltal i sina 

finansiella mål. 

 

I början av denna uppsats hade vi tänkt ta med ytterligare en teori men allt eftersom tiden gick 
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insåg vi att det inte skulle vara möjligt rent tidsmässigt att ta med teorin och hinna studera den i 

företagen. Om man skulle göra fortsatt forskning skulle man kunna ta in teorin “the growth share 

matrix”. 

 

I “det interna finansiella systemet” kan vissa enheter i företaget finansiera andra enheter i 

företaget. Detta innebär att vissa enheter i företaget presterar över den balanserade mållinjen 

medan andra delar av företaget presterar under den balanserade mållinjen. Genom att 

verksamheter gör det kan de hjälpa varandra att finansiera olika investeringar. Ett företag som 

har en mångsidig verksamhet har lättare att finansiera nya investeringar med hjälp av internt 

kapital då dessa företag har olika alternativ att välja bland. Genom “the growth share matrix” 

delar man upp “det interna finansiella systemet” i fyra olika delar. Detta skulle man kunna 

studera och se om de olika divisionerna/segmenten i ett eller flera företag följer en balanserad 

mållinje och hur de olika divisionerna ligger inom olika delar i “the growth share matrix”. Om 

det visar sig att företaget är utspritt över olika delar i “the growth share matrix”, vilka divisioner 

är det då som ligger inom respektive område och vilka divisioner är lönsamma respektive 

olönsamma. Efter att ha studerat de olika områdena och dess placering bör man fundera om alla 

de olika divisionerna i företaget bör fortsätta existera. De kan ju finnas divisioner som kostar för 

mycket pengar och det kan då finnas en anledning att fundera på att lägga ner eller sälja av den 

divisionen. (Hax & Majluf 1983)  

 

Ett annat förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att man istället för att bara ha en 

kvantitativ studie som denna även ha inslag av kvalitativ forskning. Detta genom att intervjua 

företagsledningen på dem företag som man studerar och undersöka hur de ser på de finansiella 

målen och hur benägna de är att uppnå dem. Samt även undersöka om de någon gång har använt 

sig av ”det interna finansiella systemet” när dem har satt upp företagets mål eller studerat 

utfallen av sina mål. 
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SKF årsredovisning 2007 

SKF årsredovisning 2008 

SKF årsredovisning 2009  

SKF årsredovisning 2010  

SKF årsredovisning 2011 
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Bilagor  

Bilaga 1: Atlas Copcos parametrar 

Tabell 5. Parameter r för Atlas Copco (egen bearbetning från Atlas Copcos årsredovisningar 

åren 2005-2011)   

 

Parameter r 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Utdelning per aktie i kr 5 4 3 3 3 2,38 2,13

Resultat per aktie i kr 10,68 8,16 5,14 8,33 6,09 12,24 5,22

Utdelningsandel 0,47 0,49 0,58 0,36 0,49 0,19 0,41

Totala utdelningsandelarna 2,99

Medelvärdet 0,4271

Parameter r 0,5729  
 

Tabell 6. Parameter d för Atlas Copco (egen bearbetning från Atlas Copcos årsredovisningar 

åren 2005-2011)   

 

Parameter d 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Skuldsättningsgrad 0,49 0,19 0,43 0,91 1,35 -0,38 0,28

Medelvärdet på skuldsättningsgraden 0,4671

Parameter d 0,4671  
 

Tabell 7. Parameter i för Atlas Copco (egen bearbetning från Atlas Copcos årsredovisningar 

åren 2005-2011)   

 

Parameter i 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Räntekostnader 934 764 1162 1634 974 909 650

Räntebärande skulder 21939 21692 25735 30404 24397 8787 11345

0,0426 0,0352 0,0452 0,0537 0,0399 0,1034 0,0573

Medelvärde räntesats 0,0539

Skattesatsen 0,248 0,263 0,241 0,237 0,296 0,28 0,277

Medelvärde skatt 0,2631

Parameter i 0,0397  
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Bilaga 2: Sandviks parametrar 

Tabell 8. Parameter r för Sandvik (egen bearbetning från Sandviks årsredovisningar åren 2005-

2011)  

   

Parameter r 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Utdelning per aktie i kr           3,25            3,00              1,00             3,15             4,00             3,25             2,703 1 3,15 4 3,25 2,7

Resultat per aktie i kr           4,63             5,59            –2,24            6,30             7,65              6,45             4,955,59 -2,24 6,3 7,65 6,45 4,9

Utdelningsandel 0,7000 0,54 0,5 0,52 0,5 0,55

Total utdelningsandelarna 3,31

Medelvärdet 0,47286

Parameter r 0,52714  
 

Tabell 9. Parameter d för Sandvik (egen bearbetning från Sandvik årsredovisningar åren 2005-

2011)   

 

Parameter d 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Skuldsättningsgrad 0,8 0,7 1 0,9 1 0,6 0,7

Medelvärdet på skuldsättningsgraden 0,8143

Parameter d 0,8143  
 

Tabell 10. Parameter i för Sandvik (egen bearbetning från Sandviks årsredovisningar åren 

2005-2011)   

 

Parameter i 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Räntekostnader 1971 1925 2204 2256 1541 1043 871

Räntebärande skulder 33073 29467 39381 39863 23861 18555 18212

0,0596 0,0653 0,0560 0,0566 0,0646 0,0562 0,0478

Medelvärde räntesats 0,0580

Skattesats 0,26 0,262 0,287 0,265 0,296 0,27 0,287

Medelvärde skatt 0,2753

Parameter i 0,0420  
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Bilaga 3: SKFs parametrar 

Tabell 11. Parameter r för SKF (egen bearbetning från SKFs årsredovisningar åren 2005-2011)    

 

Parameter r 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Utdelning per aktie i kr 5,5 5 3,5 3,5 5 4,5 4

Resultat per aktie i kr 13,29 11,28 3,61 10,14 10,09 9,48 7,73

Utdelningsandel 0,41 0,44 0,97 0,35 0,5 0,47 0,52

Total utdelningsandelarna 3,66

Medelvärdet 0,52286

Parameter r 0,47714  
 

Tabell 12. Parameter d för SKF (egen bearbetning från SKFs årsredovisningar åren 2005-2011)    

 

Parameter d 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Skuldsättningsgrad 0,73 0,81 0,69 0,84 0,8 0,1492 0,2027

Medelvärdet för skulsättningsgraden 0,6031

Parameter d 0,6031  
 

Tabell 13. Parameter i för SKF (egen bearbetning från SKFs årsredovisningar åren 2005-2011)  

   

Parameter i 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Räntekostnader 792 635 945 1186 986 601 479

Räntebärande skulder 21486 18889 17770 19804 12273 12593 9075

0,0369 0,0336 0,0532 0,0599 0,0803 0,0477 0,0528

Medelvärde räntesats 0,0521

Skattesatsen 0,303 0,298 0,258 0,31 0,33 0,31 0,31

Medelvärde skatt 0,3027

Parameter i 0,0363  
 

 

  

 

 


